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Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kw. 2016 r. 

 

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.1611.1.13.2016 

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.1611.1.17.2016 

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.1611.1.10.2016 

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 

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 

WIW.FK.1611.1.5.2016 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.1611.1.15.2016 

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.1611.1.14.2016 

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.1611.1.12.2016 

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.1611.1.11.2016 

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.1611.1.16.2016 

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 

31.03.20

16 

31.03.20

16 

WIW.NF.9140.2.1.2016 

WIW.NF.9140.2.2.2016 

Nie wydano zaleceń 

pokontrolnych 

NF 

19.  okresowa Hurtownie 

farmaceutyczn

e produktów 

Kontrole farmaceutyczne z zakresu 

obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

luty - 

listopad 

Nie 

przeprow

adzano w 

Nie przeprowadzano w I 

kwartale 

Nie przeprowadzano 

w I kwartale 

NF 
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leczniczych 

weterynaryjny

ch (7) 

weterynaryjnych I 

kwartale 

20.  w trybie 

zwykłym 

PIW  Żywiec 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. 

marzec 14-18 

marca 

2016 

Nr sprawy 

WIW.HZ.1611.2.1.2016 

Kryterium rzetelności 

i legalności w 

zakresie prowadzonej 

kontroli w trybie 

zwykłym zostało 

spełnione. Nie 

stwierdzono 

nieprawidłowości. 

HZ 

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 marca 

2016 

Nr sprawy 

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 

PPH H. 

Kowalczyk 

Weryfikacja spełnienia wymagań 

zawartych w formularzu FSIS 

marzec 30 marca 

2016 

Nr sprawy WIW. HZ. 

1611.2.3.2016 

Zalecenia dotyczą 

dokumentacji 

HZ 
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posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe na 

rynek Izraela 

(PIW 

Częstochowa) 

5000-6 systemowej 

opracowanej na 

okoliczność 

produkcji na rynek 

Izraela 

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   Na prośbę PLW w 

Tarnowskich Górach 

za zgodą WLW 

termin audytu został 

przesunięty na 

kwiecień.  

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. 

2016 

WIW.ZOZ. 

1611.2.1.2016 

Sprawa w toku 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. 

2016 

WIW.ZOZ. 

1611.2.2.2016 

Sprawa w toku  ZOZ 

28.  sprawdzające wg potrzeb Kontrole farmaceutyczne z zakresu cały rok 25.01.16 WIW.NF.9141.52.2015 Nie wydano zaleceń NF 
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obrotu i ilości stosowania 

produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

04.02.16 

 

31.03.16 

31.03.16 

WIW.NF.9140.3.49.2014 

WIW.NF.9141.47.2015 

WIW.NF.9141.48.2015 

pokontrolnych 

 

             

           

                 

        

 


