
 1 

        

Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach (luty-październik)   

Lp. rodzaj 

kontroli 
podmiot 

kontrolowany 
tematyka kontroli data kontroli nr protokołu inf. o zaleceniach komórka 

org. 

(uwagi) 

planowana wykonana 

1.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Będzin Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

03.03 – 

18.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.13.201

6 z dnia 23.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

2.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Cieszyn Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

23.02 – 

11.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.2.2016 

z dnia 16.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

3.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Gliwice Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

08.03.- 

22.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.17.201

6 z dnia 29.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

4.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Lubliniec Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

01.03 – 

18.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.9.2016 

z dnia 22.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

5.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Rybnik Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

02.03 – 

18.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.10.201

6 z dnia 30.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

6.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Tychy Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

luty / 

marzec 

29.02 – 

17.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.5.2016 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 
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rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

z dnia 18.03.16 

7.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Zawiercie Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

29.02 – 

17.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.6.2016 

z dnia 21.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

8.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Żywiec Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

04.03 – 

18.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.15.201

6 z dnia 25.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

9.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Bielsko-

Biała 

Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

16.02 – 

02.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.1.2016 

z dnia 18.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

10.  w trybie 

uproszczonym 

PIW 

Częstochowa 

Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

29.02 – 

14.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.4.2016 

z dnia 25.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

11.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Katowice Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

01.03 – 

24.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.8.2016 

z dnia 01.04.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

12.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Kłobuck Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

03.03 – 

17.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.14.201

6 z dnia 31.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 
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13.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Myszków Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

02.03 – 

16.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.12.201

6 z dnia 30.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

14.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Pszczyna Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

02.03 – 

16.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.11.201

6 z dnia 29.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

15.  w trybie 

uproszczonym 

PIW Racibórz Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

07.03.- 

21.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.16.201

6 z dnia 31.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

16.  w trybie 

uproszczonym 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

25.02 – 

10.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.3.2016 

z dnia 24.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

17.  w trybie 

uproszczonym 

PIW 

Wodzisław 

Śląski 

Weryfikacja danych wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2015 z zestawieniem obrotów i 

sald za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 

luty / 

marzec 

29.02 – 

14.03.16 

Sprawozdanie z kontroli 

nr 

WIW.FK.1611.1.7.2016 

z dnia 29.03.16 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

FK 

18.  okresowa Podmioty 

prowadzące 

obrót plw 

wydawanymi 

bez przepisu 

lekarza (40) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

luty-

grudzień 

31.03.16 

31.03.16 

08.04.16 

08.04.16 

29.04.16 

29.04.16 

29.04.16 

12.05.16 

12.05.16 

WIW.NF.9140.2.1.2016 

WIW.NF.9140.2.2.2016 

WIW.NF.9140.2.3.2016 

WIW.NF.9140.2.4.2016 

WIW.NF.9140.2.5.2016 

WIW.NF.9140.2.6.2016 

WIW.NF.9140.2.7.2016 

WIW.NF.9140.2.8.2016 

WIW.NF.9140.2.9.2016 

Wydano 10 zaleceń 

pokontrolnych. 

W przypadku spraw 

WIW.NF.9140.2.17.2

016 oraz 

WIW.NF.9140.2.23.2

016 nie sporządzano 

protokołów z powodu 

braku działalności 

NF 
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25.05.16 

 

25.05.16 

 

20.05.16 

 

20.05.16 

 

31.05.16 

 

16.06.16 

 

10.06.16 

 

10.06.16 

 

17.06.16 

 

24.06.16 

 

29.06.16 

 

30.06.16 

 

30.06.16 

 

30.06.16 

 

19.08.16 

 

19.08.16 

 

19.08.16 

 

26.08.16 

 

26.08.16 

 

WIW.NF.9140.2.10.201

6 

WIW.NF.9140.2.11.201

6 

WIW.NF.9140.2.12.201

6 

WIW.NF.9140.2.13.201

6 

WIW.NF.9140.2.14.201

6 

WIW.NF.9140.2.15.201

6 

WIW.NF.9140.2.16.201

6 

WIW.NF.9140.2.17.201

6 

WIW.NF.9140.2.19.201

6 

WIW.NF.9140.2.20.201

6 

WIW.NF.9140.2.21.201

6 

WIW.NF.9140.2.22.201

6 

WIW.NF.9140.2.23.201

6 

WIW.NF.9140.2.24.201

6 

WIW.NF.9140.2.25.201

6 

WIW.NF.9140.2.26.201

6 

WIW.NF.9140.2.27.201

6 

WIW.NF.9140.2.28.201

6 

WIW.NF.9140.2.29.201

6 

pod danym adresem, 

co potwierdzono w 

CEIDG, natomiast w 

przypadku sprawy 

WIW.NF.9140.2.31.2

016 nie sporządzano 

protokołów z powodu 

braku prowadzenia 

działalności pod 

zgłoszonym adresem. 
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30.08.16 

 

 

 

31.08.16 

 

31.08.16 

 

09.09.16 

 

09.09.16 

 

26.09.16 

 

12.10.16 

 

12.10.16 

 

15.12.16 

 

16.12.16 

WIW.NF.9140.2.30.201

6 

WIW.NF.9140.2.31.201

6 

WIW.NF.9140.2.32.201

6 

WIW.NF.9140.2.33.201

6 

WIW.NF.9140.2.34.201

6 

WIW.NF.9140.2.35.201

6 

WIW.NF.9140.2.36.201

6 

WIW.NF.9140.2.37.201

6 

WIW.NF.9140.2.38.201

6 

WIW.NF.9140.2.39.201

6 

WIW.NF.9140.2.40.201

6 

 

19.  okresowa Hurtownie 

farmaceutyczn

e produktów 

leczniczych 

weterynaryjny

ch (7) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

luty - 

listopad 

22-

24.08.16 

28-

30.09.16 

02-

03.11.16 

09-

10.11.16 

17.11.16 

 

16-

22.11.16 

25.11.16 

WIW.NF.9140.1.1.2016  

 

WIW.NF.9140.1.2.2016 

 

WIW.NF.9140.1.3.2016  

 

WIW.NF.9140.1.4.2016 

 

WIW.NF.9140.1.5.2016  

 

WIW.NF.9140.1.6.2016 

  

WIW.NF.9140.1.7.2016 

Wydano 5 zaleceń 

pokontrolnych. 

 

 

NF 

20.  w trybie 

zwykłym 

PIW  Żywiec Kontrola pełnionego nadzoru przez 

PLW w zakresie higieny środków 

spożywczych pochodzenia  

marzec 14-

18.03.16 

Nr sprawy 

WIW.HZ.1611.2.1.2016 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

HZ 
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zwierzęcego w tym w zakresie: 

- weryfikacji sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi  Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie identyfikacji i możliwości 

śledzenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jak również 

znakowania tych produktów  

-weryfikacja sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie przekazywania 

konsumentowi informacji na temat 

żywności. 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

21.  w trybie 

zwykłym 

PIW  Żywiec Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

marzec 17.03.16 WIWHZ.1611.2.2.2016 Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

22.  kontrola 

zakładu 

posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe na 

rynek Izraela 

 

 

PPH H. 

Kowalczyk 

(PIW 

Częstochowa) 

Weryfikacja spełnienia wymagań 

zawartych w formularzu FSIS 

5000-6 

marzec 30.03.16 WIW. HZ. 

1611.2.3.2016 

Zalecenia dotyczą 

dokumentacji 

systemowej 

opracowanej na 

okoliczność 

produkcji na rynek 

Izraela 

HZ 
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23.  w trybie 

zwykłym 

PIW Pszczyna Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego i utylizacyjnego 

marzec 12-

14.03.16 

WIW.HP1611.1.1.2016 

WIW.HP1611.3.2016 

Postepowanie w toku HP 

24.  audyt 

 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Kontrole urzędowe wynikające z 

nadzoru PLW nad 

zatwierdzonymi zakładami sekcji 

V - Mięso mielone, surowe 

wyroby mięsne i mięso 

odkostnione mechanicznie w roku 

2015 i 2016 do dnia audytu, w tym 

zarządzanie kontrolami i ich 

weryfikacja 

marzec 5,6,7,8-

04-2014 

15.06. 

2016 

WIW.HP.1620.3.2016 Na prośbę PLW w 

Tarnowskich Górach 

za zgodą WLW 

termin audytu został 

przesunięty na 

kwiecień.  

Zgodnie z raportem. 

OD 

25.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat  

Częstochowa 

(3), Myszków 

(2), Kłobuck 

(2) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

marzec 14.04.16 

14.04.16 

16.03.16 

17.03.16 

17.03.16 

22.03.16 

22.03.16 

WIW.NF.9141.1.2016 

WIW.NF.9141.2.2016 

WIW.NF.9141.3.2016 

WIW.NF.9141.4.2016 

WIW.NF.9141.5.2016 

WIW.NF.9141.6.2016 

WIW.NF.9141.7.2016 

2 kontrole 

przeprowadzono w II 

kwartale 

Wydano 9 zaleceń 

pokontrolnych. 

NF 

26.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Wodzisław 

Śląski 

Kontrola w trybie zwykłym 

sprawowania nadzoru przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

dla prowadzenia schroniska dla 

zwierząt zgodnie z Rozp. MRiRW 

z 23.06.2004r. Dz. U. z 2004 Nr 

158, poz. 1657. 

marzec / 

kwiecień 

16.03.16 WIW.ZOZ.1611.2.1.20

16 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

27.  w trybie 

zwykłym 

PIW Będzin 

 

Nadzór Powiatowego Lekarza 

Weterynarii dla prowadzenia 

działalności z sektora akwakultury 

zgodnie z Rozp. MRiRW z 

14.10.2008 Dz. U. z 2008 Nr 190 

poz. 1167. 

marzec / 

kwiecień 

 

31.03.16 WIW.ZOZ.1611.2.2.20

16 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

28.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW  Pszczyna Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

kwiecień 15.04.16 WIW.ZOZ.1611.2.3.20

16 

Wystąpienie 

pokontrolne   

ZOZ 
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ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami). 

29.  w trybie 

zwykłym 

PIW  Będzin Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych 

kwiecień 26.04.16 WIW.HZ.1611.2.5.2016 Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

30.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW  Będzin Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

kwiecień 26.04.16 WIW.HZ.1611.2.6.2016 Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

31.  w trybie 

zwykłym 

PIW Katowice Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych. 

kwiecień 26.04.16 WIW.HZ.1611.2.7.2016 Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

32.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Katowice Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

kwiecień 26.04.16 WIW.HZ.1611.2.8.2016 Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 
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33.  w trybie 

zwykłym 

PIW Rybnik Kontrola pełnionego nadzoru przez 

PLW w zakresie higieny środków 

spożywczych pochodzenia  

zwierzęcego w tym w zakresie: 

- weryfikacji sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi  Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie identyfikacji i możliwości 

śledzenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jak również 

znakowania tych produktów  

-weryfikacja sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie przekazywania 

konsumentowi informacji na temat 

żywności. 

kwiecień 

 

18-

21.04.16 i 

25.04.16 

WIW.HZ.1611.2.4.2016 Stwierdzone 

nieprawidłowości 

dot. nadzorowanego 

podmiotu przez PLW 

w Rybniku dot. 

powierzchni w 

pomieszczeniach 

produkcyjnych 

skutkowały 

wydaniem przez 

PLW decyzji 

administracyjnej. W 

skutek podjętych 

działań przez PLW 

odstąpiono od 

rekomendacji 

pokontrolnych. 

HZ 

34.  w trybie 

zwykłym 

PIW Tychy Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego i utylizacyjnego 

kwiecień 21-22-04-

2016 

26-

27.04.201

6r. 

WIW.HP.1611.1.4.2016 

WIW.HP.1611.1.5.2016 

 

Stwierdzono 

nieprawidłowości 

wydano zalecenia 

 

HP 

35.  w trybie 

zwykłym 

PIW Bielsko 

Biała 

Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego i utylizacyjnego 

kwiecień 14-15-04-

2016 

18-19-04-

2016 

 

 

WIW.HP.1611.1.2.2016 

WIW.HP.1611.1.32016 

 

Stwierdzono 

nieprawidłowości 

zalecenia wykonano  

Stwierdzono 

nieprawidłowości 

zalecenia wykonano   

HP 
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36.  audyt PIW Katowice Kontrole urzędowe wynikające z 

nadzoru PLW nad 

zatwierdzonymi zakładami sekcji 

V - Mięso mielone, surowe 

wyroby mięsne i mięso 

odkostnione mechanicznie w roku 

2015 i 2016 do dnia audytu, w tym 

zarządzanie kontrolami i ich 

weryfikacja. 

kwiecień 18,21,22.

04.2016 

10.06.201

6 

WIW.OD.1620.4.2016 Zgodnie z raportem z 

audytu. 

OD 

37.  okresowa Zakłady 

lecznicze - 

powiat  

Bielsko-Biała 

(3), Katowice 

(6) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

kwiecień 07.04.16 

07.04.16 

08.04.16 

15.04.16 

08.04.16 

19.04.16 

22.04.16 

 

27.04.16 

WIW.NF.9141.8.2016 

WIW.NF.9141.9.2016 

WIW.NF.9141.10.2016 

WIW.NF.9141.11.2016 

WIW.NF.9141.12.2016 

WIW.NF.9141.13.2016 

WIW.NF.9141.14.2016 

WIW.NF.9141.15.2016 

WIW.NF.9141.16.2016 

W przypadku jednego 

podmiotu protokół 

WIW.NF.9141.15.20

16  nie został 

sporządzony z racji, 

dłuższego zwolnienia 

lekarskiego osoby 

odpowiedzialnej. 

Wydano 3 zalecenia 

pokontrolne. 

NF 

 

38.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

październi

k/ 

listopad  

Nie 

została 

wykonana 

- - FK 

39.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Będzin Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

listopad 

/grudzień  

Nie 

została 

wykonana 

- - FK 

40.  w trybie 

zwykłym 

PIW Kłobuck 

 

Kontrola sposobu prowadzenia 

nadzoru Powiatowego lekarza 

Weterynarii nad prawidłowością 

realizacji  Krajowych programów 

zwalczania niektórych serotypów 

Salmonella w stadach drobiu. 

kwiecień/ 

maj 

18.04. 16 WIW.ZOZ.1611.2.4.16 Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

41.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Katowice Kontrola w trybie zwykłym 

wybranych jednostek 

chorobowych z Rozporządzenia 

kwiecień/

maj 

19.05. 16 WIW.ZOZ.1611.2.7. 

2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 



 11 

MRiRW z dnia 17.12.2004r. Dz. 

U. z 2004 Nr 282 poz. 2813 (z 

późn. zm.). 

42.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Bielsko-

Biała 

 

Kontrola w zakresie sposobu 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad sposobem realizacji programu 

zwalczania i kontroli choroby 

Aujeszkyego wraz  

z przeprowadzeniem kontroli 

weryfikacyjnej w podmiotach  

z powyższego zakresu.  

kwiecień - 

czerwiec 

12.05. 16 WIW.ZOZ. 

1611.2.5.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

43.  w trybie 

zwykłym 

PIW Lubliniec 

 

 

Kontrola w zakresie sposobu 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad sposobem realizacji programu 

zwalczania i kontroli choroby 

Aujeszkyego wraz  

z przeprowadzeniem kontroli 

weryfikacyjnej w podmiotach  

z powyższego zakresu. 

kwiecień 

– czerwiec 

 

14.06. 16 WIW.ZOZ. 

1611.2.11.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

44.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Racibórz Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych. 

maj 20.05.16 WIW.HZ.1611.2.12.201

6 

Wydano zalecenia 

pokontrolne dot. 

dokumentacji w 

zakresie kontroli. 

PLW poinformował o 

podjętych 

działaniach. 

HZ 

45.  w trybie 

zwykłym 

PIW Racibórz Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

maj 20.05.16 WIW.HZ.1611.2.13.201

6 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

46.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

maj 20.05.16 WIW.HZ.1611.2.10.201

6 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

HZ 
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 substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych. 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

47.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

maj 20.05.16 WIW.HZ.1611.2.11.201

6 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

48.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Wodzisław Śl. 

Kontrola pełnionego nadzoru przez 

PLW w zakresie higieny środków 

spożywczych pochodzenia  

zwierzęcego w tym w zakresie: 

- weryfikacji sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi  Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie identyfikacji i możliwości 

śledzenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jak również 

znakowania tych produktów  

-weryfikacja sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie przekazywania 

konsumentowi informacji na temat 

maj 12-13.05 i 

17-

19.05.16 

WIW.HZ.2.9.2016 Stwierdzono 

niespełnienie 

kryterium rzetelności 

w zakresie 

egzekwowania 

zaleceń wydanych 

podmiotom. 

Spostrzeżenie dot. 

zgodności 

regulaminu z 

zakresem czynności. 

PLW poinformował o 

podjętych działaniach 

w odniesieniu do 

zaleceń 

pokontrolnych.  

HZ 
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żywności. 

49.  w trybie 

zwykłym 

PIW Żywiec Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego  

maj 24-

25.05.16 

WIW.OD.1620.6.2016 Stwierdzono 

nieprawidłowości 

wydano zalecenia 

 

HP 

50.  audyt PIW Będzin Kontrole urzędowe wynikające z 

nadzoru PLW nad 

zatwierdzonymi zakładami sekcji 

V - Mięso mielone, surowe 

wyroby mięsne i mięso 

odkostnione mechanicznie w roku 

2015 i 2016 do dnia audytu, w tym 

zarządzanie kontrolami i ich 

weryfikacja 

maj 17,19,20.

05.16 

30.06.16 

WIW.OD.1620.5.2016 Zgodnie z raportem z 

audytu. 

OD 

51.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Pszczyna (2),  

Tarnowskie 

Góry (3) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

maj 18.05.16 

20.05.16 

24.05.16 

24.05.16 

31.05.16 

 

WIW.NF.9141.17.2016 

WIW.NF.9141.18.2016 

WIW.NF.9141.19.2016 

WIW.NF.9141.20.2016 

WIW.NF.9141.21.2016 

 

Wydano 4 zalecenia 

pokontrolne. 

NF 

 

 

52.  w trybie 

zwykłym 

PIW Żywiec Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami). 

maj 17.05.16 WIW.ZOZ.1611.2.6.20

16 

Wystąpienie 

pokontrolne  

ZOZ 

53.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Częstochowa 

Nadzór Powiatowego Lekarza 

Weterynarii dla prowadzenia 

działalności z sektora akwakultury 

zgodnie z Rozp. MRiRW z 

14.10.2008 Dz. U. z 2008 Nr 190 

poz. 1167. 

maj / 

czerwiec 

07.06. 16 WIW.ZOZ. 

1611.2.8.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne  

ZOZ 
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54.  w trybie 

zwykłym 

PIW Cieszyn Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

 

sierpień/ 

wrzesień  

26.09.201

6 – 

17.10.201

6 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.22.201

6 z dnia 17.10.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne nr 

WIW.FK.1611.1.22.2

016 z dnia 

16.11.2016. Wydano 

3 zalecenia 

pokontrolne. 

FK 

55.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Myszków Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

sierpień/ 

wrzesień 

Od dnia 

08.12.16 

do 

20.01.17 

W trakcie opracowania W trakcie 

opracowania 

FK 

56.  w trybie 

zwykłym 

PIW Myszków Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych. 

czerwiec 30.06.16 WIW.HZ.1611.17.2016 Stwierdzone 

nieprawidłowości 

zostały opisane w 

projekcie wystąpienia 

pokontrolnego z 7 

lipca 2016r. PLW w 

Myszkowie podjął 

działania w celu 

usunięcia 

nieprawidłowości o 

czym poinformował 

pismem z dnia 8 

sierpnia 2016r.  

HZ 

57.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Myszków Kontrola realizacji  programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

czerwiec 30.06.16 WIW.HZ.1611.16.2016 Stwierdzone 

nieprawidłowości 

zostały opisane w 

projekcie wystąpienia 

pokontrolnego z 7 

lipca 2016r. PLW w 

Myszkowie podjął 

działania w celu 

usunięcia 

nieprawidłowości o 

czym poinformował 

pismem z dnia 8 

sierpnia 2016r. 

HZ 
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58.  w trybie 

zwykłym 

PIW Zawiercie Kontrola realizacji programu 

badań kontrolnych obecności 

substancji niedozwolonych oraz 

pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów 

leczniczych.  

czerwiec 30.06.16 WIW.HZ.1611.2.19.201

6 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

59.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Zawiercie Kontrola realizacji  programu 

badań kontrolnych poziomu 

dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli dl-PCB 

i niedioksynopodobnych ndl-PCB 

u zwierząt oraz w produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 

czerwiec 30.06.16 WIW.HZ.1611.2.18.201

6 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

60.  Kontrola 

zakładu 

posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe  na 

rynek Izraela 

PPH H. 

Kowalczyk 

(PIW 

Częstochowa) 

Weryfikacja spełnienia wymagań 

zawartych w formularzu FSIS 

5000-6 

czerwiec 17.06.16 WIW.HZ.1611.2.14.201

6 

Wydano 

rekomendacje dla 

PLW w protokole 

kontroli. Sprawdzono 

wykonanie podczas 

kontroli w dniu 

16.09.2016r 

HZ 

61.  w trybie PIW 

Częstochowa 

Weryfikacja sposobu wyznaczania 

urzędowych lekarzy weterynarii 

uprawnionych do certyfikowania 

eksportowych świadectw zdrowia 

na rynek Chińskiej Republiki 

Ludowej. 

czerwiec    HZ 

KONTR

OLA 

WYKRE

ŚLONA 

Z 

PLANU 

62.  W trybie 

zwykłym 

PIW Racibórz Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego i utylizacyjnego 

czerwiec 31,06 i 

01.07. 

2016r. 

WIW.HP.1611.1.9.2016 

 

Stwierdzono 

nieprawidłowości 

wydano zalecenia 

 

HP 

63.  audyt 

sprawdzający 

PIW 

Częstochowa 

Kontrole urzędowe dotyczące 

zakładów zatwierdzonych zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) 853 - 

czerwiec 21-

22.06.16 

WIW.OD.1620.7.2016 Audyt sprawdzający 

zrealizowano. 

OD 
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sekcja VIII – Produkty 

rybołówstwa w roku 2013 i 2014 

do dnia audytu. 

64.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Rybnik (3), 

Tychy (8) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

czerwiec 10.06.16 

10.06.16 

15.06.16 

15.06.16 

16.06.16 

21.06.16 

24.06.16 

30.06.16 

30.06.16 

 

29.06.16 

WIW.NF.9141.22.2016 

WIW.NF.9141.23.2016 

WIW.NF.9141.24.2016 

WIW.NF.9141.25.2016 

WIW.NF.9141.26.2016 

WIW.NF.9141.27.2016 

WIW.NF.9141.28.2016 

WIW.NF.9141.29.2016 

WIW.NF.9141.30.2016 

WIW.NF.9141.31.2016 

WIW.NF.9141.32.2016 

W przypadku jednego 

podmiotu protokół 

WIW.NF.9141.31.20

16 nie został 

sporządzony z 

powodu zawieszenia 

działalności. 

Wydano 5 zaleceń 

pokontrolnych. 

NF 

 

 

65.  w trybie 

zwykłym 

PIW Tychy Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami). 

czerwiec 13.06.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.10.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

66.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW  

Myszków 

Kontrola sposobu prowadzenia 

nadzoru Powiatowego Lekarza 

Weterynarii nad prawidłowością 

realizacji  Krajowych programów 

zwalczania niektórych serotypów 

Salmonella w stadach drobiu. 

czerwiec / 

lipiec 

28.07.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.13.2016 

Sprawa w toku ZOZ 

67.  w trybie 

zwykłym 

PIW  Żywiec Kontrola w trybie zwykłym 

sprawowania nadzoru przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

dla prowadzenia schroniska dla 

zwierząt zgodnie z Rozp. MRiRW 

z 23.06.2004r. Dz. U. z 2004 Nr 

czerwiec / 

lipiec 

08.06.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.9.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 
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158, poz. 1657. 

68.  audyt 

sprawdzający 

PIW Lubliniec Kontrole urzędowe  wynikające z 

nadzoru PLW nad zatwierdzonymi  

zakładami sekcji IV – dziczyzna, 

w roku 2014 i 2015 do dnia 

audytu. 

 

lipiec 14.07.16 WIW.OD.1620.9.2015 Notatka z czynności 

sprawdzających  

OD 

69.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Wodzisław 

Śląski (4), 

Racibórz (2) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

lipiec 15.07.16 

20.07.16 

28.07.16 

29.07.16 

19.08.16 

09.09.16 

 

WIW.NF.9141.33.2016 

WIW.NF.9141.34.2016 

WIW.NF.9141.35.2016 

WIW.NF.9141.36.2016 

WIW.NF.9141.39.2016 

WIW.NF.9141.40.2016 

 

Wydano 4 zalecenia 

pokontrolne. 

NF 

 

70.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami). 

 

lipiec 27.07. 16 WIW.ZOZ. 

1611.2.12.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne  

ZOZ 

71.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Zawiercie Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

sierpień/ 

wrzesień 

Nie 

wykonano 

- - FK 

72.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

czerwiec/ 

lipiec  

26.10.16 

– 

27.11.16 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.23.201

6 z dnia 28.11.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne nr 

WIW.FK.1611.1.23.2

016 z dnia 

11.01.2017. Wydano 

3 zalecenia 

FK 
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pokontrolne. 

73.  w trybie 

zwykłym 

PIW Rybnik Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora  

utylizacyjnego 

sierpień - Kontrola przesunięta na 

IV kwartał 

- HP 

74.  w trybie 

zwykłym 

PIW Będzin Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

utylizacyjnego 

sierpień - Kontroli nie wykonano 

– zgoda WLW na 

wniosek PLW 

 HP 

75.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Zawiercie (4) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

sierpień 11.08.16 

11.08.16 

13.10.16 

14.09.16 

 

WIW.NF.9141.37.2016 

WIW.NF.9141.38.2016 

WIW.NF.9141.41.2016 

WIW.NF.9141.44.2016 

 

Wydano 3 zalecenia 

pokontrolne. 

NF 

 

76.  w trybie 

zwykłym 

PIW Racibórz Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami).  

 

sierpień 

10.08.16 WIW.ZOZ.1611.2.14.2

016 

Wystąpienie 

pokontrolne  

ZOZ 

77.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Tychy Kontrola pełnionego nadzoru przez 

PLW w zakresie higieny środków 

spożywczych pochodzenia  

zwierzęcego w tym w zakresie: 

- weryfikacji sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi  Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie identyfikacji i możliwości 

śledzenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jak również 

wrzesień 19-30. 

09.16 

WIW.HZ.1611.2.21.201

6 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

zostały opisane w 

projekcie wystąpienia 

pokontrolnego z dnia 

04.10.2016r. 

Wystąpienie 

pokontrolne w trakcie 

opracowywania. 

HZ 
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znakowania tych produktów  

-weryfikacja sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie przekazywania 

konsumentowi informacji na temat 

żywności. 

78.  Kontrola 

zakładu 

posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe  na 

rynek Izraela 

PPH H. 

Kowalczyk 

( PIW 

Częstochowa) 

Weryfikacja spełnienia wymagań 

zawartych w formularzu FSIS 

5000-6 

wrzesień 16.09.16 WIW.HZ.1611.2.20.201

6 

Nieprawidłowości 

wykazano w 

protokole z kontroli z 

dnia 16.09.2016r. , 

który został 

przedłożony PLW w 

dniu kontroli. 

HZ 

79.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego  

wrzesień 21-23. 

09.16 

WIW.HP.1611.1.14.201

6 

Nieprawidłowości 

wykazano w 

protokole z kontroli 

HP 

80.  w trybie 

zwykłym 

PIW Lubliniec Kontrola sposobu sprawowania 

nadzoru nad podmiotami sektora 

paszowego i utylizacyjnego 

 

wrzesień 15-

17.11.16 

oraz 

23.11.16 

WIW.HP.1611.1.13.201

6 

oraz  

WIW.HP.1611.1.15.201

6 

 

Nieprawidłowości 

wykazano w 

protokole z kontroli - 

HP 

81.  audyt PIW Bielsko – 

Biała 

Realizacja programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujesky u 

świn 2015 i 2016 do dnia audytu 

 

wrzesień - Zmiana programu 

audytu.  

Zaplanowano PIW 

Rybnik w październiku. 

- OD 

82.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Gliwice (8) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

wrzesień 16.09.16 

16.09.16 

28.09.16 

28.09.16 

07.10.16 

29.09.16 

30.09.16 

WIW.NF.9141.42.2016 

WIW.NF.9141.43.2016 

WIW.NF.9141.45.2016 

WIW.NF.9141.46.2016 

WIW.NF.9141.47.2016 

WIW.NF.9141.48.2016 

WIW.NF.9141.49.2016 

Wydano 5 zaleceń 

pokontrolnych. Jedną 

kontrolę 

przeprowadzono w 

miesiącu 

październiku z 

powodu choroby 

NF 
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30.09.16 WIW.NF.9141.50.2016 kierownika zlz. 

 

83.  w trybie 

zwykłym 

PIW Lubliniec Kontrola w zakresie sposobu 

ewidencjonowania oraz 

sprawowania nadzoru  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami prowadzącymi 

działalność wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  g, Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 213.1539 t.j. z późn. 

zmianami).  

 

wrzesień 28.09.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.17.2016 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego 

ZOZ 

84.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Tychy Kontrola w trybie zwykłym 

wybranych jednostek 

chorobowych z Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 17.12.2004r. Dz. 

U. z 2004 Nr 282 poz. 2813 (z 

późn. zm.). 

 

wrzesień/ 

październi

k 

15.09.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.15.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne 

ZOZ 

85.  w trybie 

zwykłym 

PIW Tychy Nadzór Powiatowego Lekarza 

Weterynarii dla prowadzenia 

działalności z sektora akwakultury 

zgodnie z Rozp. MRiRW z 

14.10.2008 Dz. U. z 2008 Nr 190 

poz. 1167. 

 

wrzesień/ 

październi

k 

11.10. 16 WIW.ZOZ. 

1611.2.19.2016 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego  

ZOZ 

86.  w trybie 

zwykłym 

PIW Żywiec Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

maj  20.07.16 

– 

21.12.16 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.20.201

6 z dnia 21.12.2016 

W trakcie 

opracowania – ze 

względu na 

przedłużony termin 

złożenia zastrzeżeń 

do dnia 31.01.2017. 

FK 

87.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Racibórz Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

wrzesień/ 

październi

k 

Nie 

wykonano 

- - FK 
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objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

88.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Wodzisław 

Śląski 

Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

lipiec/sier

pień  

05.09.16 

– 

23.09.16 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.21.201

6 z dnia 23.09.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne nr 

WIW.FK.1611.1.21.2

016 z dnia 

07.11.2016. Wydano 

20 zaleceń 

pokontrolnych.  

FK 

89.  w trybie 

zwykłym 

PIW Kłobuck Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

wrzesień/ 

październi

k  

 Nie 

wykonano 

- - FK 

90.  sprawdzające wg potrzeb Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

cały rok 25.01.16 

04.02.16 

 

31.03.16 

31.03.16 

01.04.16 

01.04.16 

07.07.16 

08.09.16 

 

08.09.16 

08.09.16 

12.08.16 

09.12.16 

05.12.16 

08.12.16 

08.12.16 

15.12.16 

16.12.16 

13.12.16 

13.12.16 

WIW.NF.9141.52.2015 

WIW.NF.9140.3.49.201

4 

WIW.NF.9141.47.2015 

WIW.NF.9141.48.2015 

WIW.NF.9141.53.2015 

WIW.NF.9141.54.2015 

WIW.NF.9141.9.2016   

WIW.NF.9140.2.24.201

6 

WIW.NF.9141.5.2016 

WIW.NF.9141.3.2016 

WIW.NF.9141.16.2016 

WIW.NF.9141.28.2016 

WIW.NF.9141.29.2016 

WIW.NF.9141.38.2016 

WIW.NF.9141.37.2016 

WIW.NF.9141.55.2016 

WIW.NF.9141.9.2016 

WIW.NF.9141.49.2016 

WIW.NF.9141.46.2016 

Wydano 2 zalecenia 

pokontrolne oraz 

zawiadomiono 

Policję o podejrzeniu 

popełnienia 

wykroczenia. 

NF 

 

91.  w trybie 

zwykłym 

PIW Katowice  Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

maj   08.05.202

16 – 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.18.201

Wystąpienie 

pokontrolne nr 

WIW.FK.1611.1.18.2

FK 
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objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

07.07.201

6 

6 z dnia 07.07.2016 016 z dnia 

27.07.2016, wydano 

4 zalecenia 

pokontrolne. 

 

 

92.  w trybie 

zwykłym 

PIW Tychy  Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

 czerwiec/ 

lipiec  

11.07.16 

– 

05.08.16 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego nr 

WIW.FK.1611.1.19.201

6 z dnia 05.08.2016 

Wystąpienie 

pokontrolne nr 

WIW.FK.1611.1.19.2

016 z dnia 

31.08.2016 

FK 

93.  w trybie 

zwykłym 

PIW Bielsko-

Biała  

Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

 

 

lipiec/sier

pień  

Nie 

wykonano 

- - FK 

94.  w trybie 

zwykłym 

PIW Rybnik  Realizacja dochodów budżetu 

państwa oraz wydatkowanie 

środków publicznych na zadanie 

objęte planem finansowym 

jednostki w 2016 roku 

wrzesień/ 

październi

k   

Nie 

wykonano 

- - FK 

95.  Kontrola w 

trybie 

zwykłym 

PIW Pszczyna Kontrola pełnionego nadzoru przez 

PLW w zakresie higieny środków 

spożywczych pochodzenia  

zwierzęcego w tym w zakresie: 

- weryfikacji sprawowanego 

nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa spożywcze, 

podlegające urzędowemu 

nadzorowi  Inspekcji 

Weterynaryjnej, przepisów w 

zakresie identyfikacji i możliwości 

śledzenia produktów pochodzenia 

zwierzęcego, jak również 

znakowania tych produktów  

-weryfikacja sprawowanego 

październi

k 

17-

19.10.16 

24-

28.10.16 

Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.HZ.1611.2.23.201

6 z dnia 9 listopada 

2016r 

Stwierdzono 

nieprawidłowości 

dotyczące 

dokumentacji 

prowadzonej w PIW 

oraz 

nieprawidłowości w 

nadzorowanym 

podmiocie. PLW w 

Pszczynie 

poinformował o 

podjętych działaniach 

pismem 

PIW.P.HZ.62600.61.

2016 z dnia 2 grudnia 

2016r. Została także 

HZ 
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nadzoru przez PLW w odniesieniu 

do przestrzegania 

wydana decyzja 

administracyjna przez 

PLW dla podmiotu , 

w którym 

stwierdzono 

nieprawidłowości.  

96.  Kontrola w 

trybie 

zwykłym 

PIW Cieszyn Weryfikacja spełnienia wymagań 

państw członkowskich UC w 

podmiocie posiadającym 

uprawnienia eksportowe na 

wskazany rynek 

październi

k 

13.10.16 Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.HZ.1611.2.22.201

6 z dnia28 października 

2016r 

Kryterium legalności 

i rzetelności w 

zakresie 

przeprowadzonej 

kontroli zostało 

spełnione.  

HZ 

97.  okresowa Zakłady 

lecznicze- 

powiat 

Lubliniec (2), 

Będzin (3) 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

październi

k 

14.10.16 

14.10.16 

18.10.16 

25.10.16 

25.10.16 

 

WIW.NF.9141.51.2016 

WIW.NF.9141.52.2016 

WIW.NF.9141.53.2016 

WIW.NF.9141.54.2016 

WIW.NF.9141.55.2016 

 

Wydano 4 zalecenia 

pokontrolne. 

NF 

 

 

 

     

        

Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w listopadzie i grudniu 2016 r.  

 

Lp. rodzaj 

kontroli 
podmiot 

kontrolowany 
tematyka kontroli data kontroli nr protokołu wyniki  

kontroli 
ocena 

kontroli 

efekty 

kontroli 

komórka 

org. 

(uwagi) 

planowana wykonana 

1.  okresowa Hurtownie 

farmaceutyczne 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

(7) 

Kontrole 

farmaceutyczne z 

zakresu obrotu i 

ilości stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

luty - 

listopad 
02-

03.11.16 
09-

10.11.16 

17.11.16 

 

16-22. 

11.16 

 

25.11.16 

WIW.NF.9140.1.3.2016  

 

WIW.NF.9140.1.4.2016 

 

WIW.NF.9140.1.5.2016  

 

WIW.NF.9140.1.6.2016 

  

 

WIW.NF.9140.1.7.2016  

Bez uwag 

 

Bez uwag 

 

Bez uwag 

 

Stwierdzono 

nieprawidłowo

ści 

Bez uwag 

Pozytywna 

 

Pozytywna 

 

Pozytywna 

 

Wymaga 

poprawy 

 

Pozytywna 

Brak 

zaleceń 

Brak 

zaleceń 

Brak 

zaleceń 

Wydano 

zalecenia 

 

Brak 

NF 
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 zaleceń 

2.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

październik/ 

listopad  

Nie 

wykonan

o 

- - - - FK 

3.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Będzin Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

listopad 

/grudzień  

Nie 

wykonan

o 

- - - - FK 

4.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Zawiercie Kontrola sposobu 

prowadzenia 

nadzoru 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

prawidłowością 

realizacji  

Krajowych 

programów 

zwalczania 

niektórych 

październik 

/ listopad 

24.11. 16 WIW.ZOZ.1611.2.26.20

16 

Dokumentacja 

w trakcie 

analizy 

Brak 

oceny do 

momentu 

sporządze

nia 

wystąpieni

a 

pokontroln

ego 

W trakcie 

sporządza

nia 

wystąpieni

a 

pokontroln

ego  

ZOZ 
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serotypów 

Salmonella w 

stadach drobiu. 

 

 

5.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice  

 

 

Kontrola w trybie 

zwykłym 

wybranych 

jednostek 

chorobowych z 

Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 

17.12.2004 Dz. U. 

z 2004r. Nr 282 

poz. 2813 (z późn. 

zm.). 

październik 

/ listopad 

19.10.16 WIW.ZOZ.1611.2.21.20

16 

Nadzór PLW 

w zakresie 

podlegającym 

kontroli 

uznano za 

pozytywny (z 

uchybieniami 

w zapisach 

dokumentacji) 

Pozytywn

e z 

uchybienia

mi 

Wydano 

zalecenia 

pokontroln

e. 

Oczekiwa

nie na 

informacje 

o 

podjętych 

działaniac

h. 

ZOZ 

6.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Lubiniec Nadzór 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii dla 

prowadzenia 

działalności z 

sektora 

akwakultury 

zgodnie z Rozp. 

MRiRW z 

14.10.2008 Dz. U. 

z 2008 Nr 190 poz. 

1167. 

październik 

/ listopad 

29.11.16 WIW.ZOZ.1611.2.25.20

16 

Nadzór PLW 

nad 

kontrolowany

m tematem 

uznano za 

negatywny. 

Brak nadzoru 

PLW w 

odniesieniu do 

sprawozdawcz

ości rocznej, 

sposobu 

przeprowadza

nia i 

dokumentowa

nia kontroli w 

podmiotach. 

Brak 

wystarczające

negatywna Możliwe 

do 

określenia 

po 

wydaniu 

zaleceń 

pokontroln

ych i 

przeprowa

dzeniu 

kontroli 

sprawdzaj

acej  

ZOZ 
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go nadzoru 

nad 

dokumentacją 

gromadzona w 

PIW  

7.  w trybie 

zwykłym 

PIW Rybnik 

 

Kontrola w 

zakresie sposobu 

sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

sposobem realizacji 

programu 

zwalczania i 

kontroli choroby 

Aujeszkyego wraz  

z 

przeprowadzeniem 

kontroli 

weryfikacyjnej w 

podmiotach  

z powyższego 

zakresu.  

 

październik 

– listopad 

12-14. 

10.16 

WIW.ZOZ.1611.2.20.20

16 

Dokumentacja 

w trakcie 

analizy 

Brak 

oceny do 

momentu 

sporządze

nia 

wystąpieni

a 

pokontroln

ego 

W trakcie 

sporządza

nia 

wystąpieni

a 

pokontroln

ego  

ZOZ 

8.  w trybie 

zwykłym 

PIW Zawiercie Kontrola w trybie 

zwykłym w 

zakresie sposobu  

sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

funkcjonowaniem 

ferm zwierząt 

futerkowych z 

 

październik 

/ listopad 

10.10.16 WIW.ZOZ.1611.2.18.20

16 

Nadzór PLW 

nad fermami 

zwierząt 

futerkowych 

uznano za 

pozytywny z 

uchybieniami. 

Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywn

y z 

uchybienia

mi 

Możliwe 

do 

określenia 

po 

wydaniu 

zaleceń 

pokontroln

ych i 

przekazani

u 

ZOZ 
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zakresu dobrostanu 

zwierząt. 

informacji 

od PLW w 

Zawierciu 

o sposobie 

ich 

załatwieni

a  

9.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Tarnowskie 

Góry 

Kontrola 

pełnionego nadzoru 

przez PLW w 

zakresie higieny 

środków 

spożywczych 

pochodzenia  

zwierzęcego w tym 

w zakresie: 

- weryfikacji 

sprawowanego 

nadzoru przez 

PLW w odniesieniu 

do  przestrzegania 

przez 

przedsiębiorstwa 

spożywcze, 

podlegające 

urzędowemu 

nadzorowi  

Inspekcji 

Weterynaryjnej, 

przepisów w 

zakresie 

identyfikacji i 

możliwości 

śledzenia 

listopad 16,17,24,

25,30 

listopad 

2016 

WIW.HZ.1611.2.23. 

2016 

Nieprawidłow

ości w 

zakresie 

dokumentacji 

prowadzonej 

w 

powiatowym 

inspektoracie 

weterynarii 

Pozytywni

e z 

uchybienia

mi 

W toku 

realizacji 

HZ 
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produktów 

pochodzenia 

zwierzęcego, jak 

również 

znakowania tych 

produktów  

-weryfikacja 

sprawowanego 

nadzoru przez 

PLW w odniesieniu 

do przestrzegania 

przez 

przedsiębiorstwa 

spożywcze, 

podlegające 

urzędowemu 

nadzorowi 

Inspekcji 

Weterynaryjnej, 

przepisów w 

zakresie 

przekazywania 

konsumentowi 

informacji na temat 

żywności. 

10.  w trybie 

zwykłym 

PIW Cieszyn Kontrola realizacji  

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

furanów, dioksyno-

podobnych 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksyno-

podobnych ndl-

listopad 28.l1.16 WIW.HZ.16611.2.26.20

16 

Stwierdzono 

nieprawidłowo

ści w 

odniesieniu do 

prowadzonej 

dokumentacji 

dotyczącej 

monitorowania 

temperatury 

przechowywan

ia i transportu 

Pozytywni

e z 

uchybienia

mi 

Wdrożenie 

prawidłow

ej i 

skutecznej 

dokument

acji. 

HZ 
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PCB u zwierząt 

oraz w produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

próbek.  

11.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Tychy Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań państw 

członkowskich UC 

w podmiocie 

posiadającym 

uprawnienia 

eksportowe na 

wskazany rynek. 

 

listopad 23.11.16 WIW.HZ. 

1611.2.25.2016 

Brak 

Nieprawidłow

ości 

Pozytywn

a 

Potwierdz

enie 

spełnienia 

wymagań 

UC 

HZ 

12.  audyt PIW Wodzisław 

Śląski 

Realizacja 

programu 

zwalczania i 

monitorowania 

choroby Aujesky u 

świń 2015 i 2016 

do dnia audytu 

listopad 15,16, 

17.11. 

2016 

WIW.OD.1620.8.2016 Zgodnie z 

raportem z 

audytu. 

Zgodnie z 

raportem z 

audytu. 

Zgodnie z 

raportem z 

audytu. 

OD 

13.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  g, 

Ustawy z dnia 11 

 

listopad 

09.11.16 WIW.ZOZ.1611.2.23.20

16 

Nadzór PLW 

uznano za 

pozytywny  

Pozytywn

a 

Weryfikac

ja 

prawidłow

ości 

przeprowa

dzona  

ZOZ 
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marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2014 r. Nr 

213.1539 t.j. z 

późn. zmianami).  

14.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW Kłobuck 

 

Kontrola w trybie 

zwykłym w 

zakresie sposobu  

sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

funkcjonowaniem 

ferm zwierząt 

futerkowych z 

zakresu dobrostanu 

zwierząt. 

listopad / 

grudzień 

28.11.16 WIW.ZOZ. 

1611.2.24.2016 

Nadzór PLW 

nad fermami 

zwierząt 

futerkowych 

uznano za 

pozytywny z 

uchybieniami. 

Stwierdzono 

uchybienia 

Pozytywn

y z 

uchybienia

mi 

Możliwe 

do 

określenia 

po 

wykonani

u zaleceń 

pokontroln

ych i 

przekazani

u 

informacji 

o sposobie 

ich 

wykonania 

(ewentual

nie po 

przeprowa

dzeniu 

kontroli 

sprzawdza

jącej) 

 

ZOZ 
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15.  sprawdza

jące 

wg potrzeb Kontrole 

farmaceutyczne z 

zakresu obrotu i 

ilości stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

cały rok      NF 

16.  w trybie 

zwykłym 

PIW Lubliniec  Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

 

październik/ 

listopad  

Nie 

wykonan

o 

    FK 

17.  w trybie 

zwykłym 

PIW Pszczyna  Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

październik/ 

listopad  

Nie 

wykonan

o 

    FK 

18.  w trybie 

zwykłym 

- 

sprawdza

jąca 

PIW Katowice Sprawdzenie 

wykonania zaleceń 

pokontrolnych – 

Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.OZK.HZ.161

grudzień 1-2. 

12.16 

Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.HZ.1611.2.27.201

6 z 15.12.206r 

Brak 

nieprawidłowo

ści 

Pozytywn

a ocena 

Stwierdzo

no 

wykonanie 

zaleceń 

pokontroln

HZ 
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1.2.4.2015 z 

04.05.2015r 

ych 

19.  kontrola 

zakładu 

posiadają

cego 

uprawnie

nia 

eksporto

we na 

rynek 

Izraela 

PPH H. 

Kowalczyk 

(PIW 

Częstochowa) 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6 

grudzień 16.12.16 Protokół nr FSIS 5000-6 

z dnia 16.12.2016 

Stwierdzono 

nieprawidłowo

ści dot. 

prowadzenia 

zapisów 

systemowych 

na etapie 

koszerowania 

mięsa 

Pozytywni

e z 

uchybienia

mi 

Sprawa w 

toku  

HZ 

20.  w trybie 

zwykłym 

PIW Wodzisław 

Śl. 

Weryfikacja 

prawidłowości 

prowadzenia 

dokumentacji 

dotyczącej wysyłek 

produktów 

pochodzenia 

zwierzęcego na 

rynki państw 

trzecich. 

grudzień 19-20. 

12.16 

Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.HZ.1611.2.29.201

6 z 28.12.2016 

Nieprawidłow

ości w 

dokumentacji 

prowadzonej 

przez PIW 

Pozytywni

e z 

uchybienia

mi 

Sprawa w 

toku- 

termin do 

16.01.201

7r 

HZ 

21.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Częstochowa  

Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

listopad/ 

grudzień   

Nie 

wykonan

o 

    FK 

22.  w trybie 

zwykłym 

PIW Cieszyn Realizacja 

dochodów budżetu 

Sierpień / 

wrzesień 

26.09.16 Projekt wystąpienia 

pokontrolnego 

Stwierdzono 

nieprawidłowo
Ocena W FK 
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państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

– 

17.10.16 

WIW.FK.1611.1.22.201

6 z dnia 17.10.2016 

ści w zakresie: 

1) Ewidencji 

na koncie 

pozabilansowy

m 998 

„Zaangażowan

ie wydatków 

budżetowych 

roku 

bieżącego. 2) 

Nieprawidłow

ego 

nazewnictwa 

w aktach 

prawa 

wewnętrznego 

odnośnie nazw 

okresów 

sprawozdawcz

ych 3) Braku 

uregulowań 

dotyczących 

zasad 

postępowania 

obowiązującyc

h przy zakupie 

materiałów.  

ogólna: 

pozytywna  

Wystąpien

iu 

pokontroln

ym z dnia 

16.11.201

6 wydano 

3 

zalecenia 

pokontroln

e. 

23.  w trybie 

zwykłym 

PIW Gliwice Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

czerwiec / 

lipiec 

26.11.16 

– 

27.11.16 

Projekt wystąpienia 

pokontrolnego 

WIW.FK.1611.1.23.201

6 z dnia 28.11.2016 

Stwierdzono 

nieprawidłowo

ści w zakresie: 

1) 

Niezgodnego z 

ustawą o 

rachunkowości 

sporządzania 

dowodów 

zbiorczych. 2) 

Ewidencji na 

Ocena 

ogólna: 

pozytywna 

W 

Wystąpien

iu 

pokontroln

ym z dnia 

11.01.17 

wydano 3 

zalecenia 

pokontroln

FK 
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roku koncie 

pozabilansowy

m 980 Plan 

finansowy 

wydatków 

budżetowych. 

3) Ewidencji 

analitycznej do 

konta 130 

Rachunek 

bieżący 

jednostki. 

e. 

24.  w trybie 

zwykłym 

PIW Żywiec Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 

maj 20.07.16 

– 

21.12.16 

WIW.FK.1611.1.20.201

6 z dnia 21.12.2016 

W trakcie 

realizacji. 

Dnia 

29.12.2016 

PLW w 

Żywcu zwrócił 

się z prośbą o 

przedłużenie 

terminu na 

złożenie 

zastrzeżeń. 

Termin został 

przesunięty do 

dnia 

31.01.2017. 

Ostateczne 

nieprawidłowo

ści zostaną 

ustalone 

dopiero po 

rozpatrzeniu 

w/w 

zastrzeżeń. 

Ostateczni

e zostanie 

ustalona 

po 

rozpatrzen

iu 

zastrzeżeń. 

W trakcie 

realizacji. 

FK 

25.  w trybie 

zwykłym 

PIW Myszków Realizacja 

dochodów budżetu 

państwa oraz 

sierpień / 

wrzesień 

08.12.16 W trakcie realizacji W trakcie 

ustaleń 
W trakcie 

ustaleń 

W trakcie 

realizacji. 

FK 
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wydatkowanie 

środków 

publicznych na 

zadanie objęte 

planem 

finansowym 

jednostki w 2016 

roku 


