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Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w IV kw. 2018 r.  

Lp. rodzaj 

kontroli 
podmiot 

kontrolow

any 

tematyka kontroli data kontroli nr protokołu wyniki 

kontroli 

ocena 

kontroli 

efekty kontroli komórka 

org. 

(uwagi) 

planowana wykonana 

1.  Kontrola 
zakładu 

posiadając

ego 
uprawnieni

a 

eksportowe 

na rynek 
Izraela 

w trybie 

zwykłym 

PIW 
Będzin 

Weryfikacja 
spełnienia wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 
5000-6. 

luty 13,15.02. 
2018 

WIW.HZ,161
1.2.2.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

BŻ. 

2.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Katowice 

Kontrola pełnionego 

nadzoru przez PLW 

w zakresie 

bezpieczeństwa 
żywności, w tym: 

dokumentowania 

kontroli w 
nadzorowanych 

podmiotach, 

prawidłowość 
postepowania karno-

egzekucyjnego, 

postepowania 

administracyjnego w 
przypadku odwołań 

od decyzji 

administracyjnych, 
zażaleń na 

marzec 16,20,22,2

3.03. 

2018 

WIW.HZ.161

1.2.6.2018 

Zgodnie z 

projektem 

wystąpienia 

pokontrolnego 

Pozytywna 

z 

uchybienia

mi 

Zostały wydane 

zalecenia i wnioski 

w wystąpieniu 

pokontrolnym. 
PLW w 

Katowicach 

poinformował 
pismem o ich 

wykonaniu.  

BŻ 
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postanowienia oraz 
skarg i wniosków, 

zasad wyznaczania 

lekarzy weterynarii, 
w tym (…) 

3.  Kontrola 

zakładu 

posiadając
ego 

uprawnieni

a 
eksportowe 

na rynek 

Izraela 

w trybie 
zwykłym 

PIW 

Częstocho

wa 

Weryfikacja 

spełnienia wymagań 

zawartych w 
formularzu FSIS 

5000-6. 

marzec 7,14.03. 

2018 

WIW.HZ.161

1.2.3.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Zostały wydane 

zalecenia 

BŻ 

4.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Rybnik 

Kontrola realizacji 

programu badań 
kontrolnych 

obecności substancji 

niedozwolonych oraz 

pozostałości 
chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 
leczniczych. 

marzec 01.03.18 WIW.HZ.161

1.2.4.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Zostały wydane 

zalecenia. PLW 
wdrożył zalecenia.  

BŻ 

5.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Rybnik 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych poziomu 
dioksyn, furanów, 

dioksynopodobnych 

polichlorowanych 
bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobny

ch ndl-PCB u 
zwierząt oraz w 

produktach 

marzec 01.03.18 WIW.HZ.161

1.2.5.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Zostały wydane 

zalecenia. PLW 

wdrożył zalecenia.  

BŻ 
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pochodzenia 
zwierzęcego. 

6.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Rybnik 

Kontrola sposobu 

sprawowania 
nadzoru nad 

podmiotami sektora 

paszowego i 

utylizacyjnego. 

marzec 13-16 

.03.2018 

WIW.Hp.161

1.2.1.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

Pozytywna 

z 

uchybienia

mi 

Zostały wydane 

zalecenia..  

HP 

7.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 
Zawiercie 

(4) 

Wodzisław 

Śl. (4) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 
leczniczych 

weterynaryjnych 

marzec 

 

 
 

28.03.18 WIW.NF.914

01.1.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

NF 

kwiecień 5.04.2018 WIW.NF.914

1.2.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

6.04.18 WIW.NF.914

1.5.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 
 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

11.04.18 WIW.NF.914

1.3.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

11.04.18 WIW.NF.914

1.4.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 
 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

12.04.18 WIW.NF.914

1.6.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 
 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

17.04.18 WIW.NF.914

1.7.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 
 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 WIW.NF.914

1.8.2018 

Nie jest 

prowadzony 
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obrót prod. 
lecz. wet. 

8.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Wodzisław 

Śląski 

Dobrostan zwierząt 

w rzeźni 

marzec 05.03.18 WIW.ZOZ.  

1611.2.1.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna PLW prawidłowo 

sprawuje nadzór w 

kontrolowanym 
zakresie 

ZOZ 

9.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Cieszyn 

Kontrola w zakresie 

sposobu 

ewidencjonowania 
oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 
Lekarza Weterynarii 

nad podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 
wymienioną w art.1 

ust.1 pkt.  f , Ustawy 

z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 

( Dz.U. z 2017 r.poz 

1855) 

marzec 15.03.18 WIW.ZOZ. 

1611.2.2.2018 

Sprawa w toku Sprawa w 

toku 

Sprawa w toku ZOZ 

10.  w trybie 
zwykłym 

PIW 
Kłobuck 

Kontrola nadzoru 
Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

nad gospodarstwami 
utrzymującymi drób. 

marzec / 
kwiecień 

 

maj 

28.05.18. WIW.ZOZ.16
11.2.7.2018 

Sprawa w toku Sprawa w 
toku 

Wysłano projekt 
wystąpienia 

pokontrolnego 

ZOZ  
(kontrola 

przesunięt

a na 
prośbę 

PLW) 

11.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Zawiercie 

Kontrola nadzoru 

PLW nad 
podmiotami 

prowadzącymi 

działalność w 

sektorze akwakultury 

marzec / 

kwiecień 

17.04.18 WIW.ZOZ.  

1611.2.4.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

Pozytywna PLW prawidłowo 

sprawuje nadzór w 
kontrolowanym 

zakresie 

ZOZ 
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12.  w trybie 
zwykłym 

PIW 
Pszczyna 

Kontrola nadzoru 
PLW nad 

zagadnieniami 

związanymi z 
wymogami 

wzajemnej zgodności 

CC oraz IRZ, a także 

dobrostanem 
zwierząt w 

gospodarstwach 

marzec / 
kwiecień 

20.03.18 WIW.ZOZ. 
1611.2.3.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna PLW prawidłowo 
sprawuje nadzór w 

kontrolowanym 

zakresie 

ZOZ 

13.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Lubliniec 

Kontrola 

pełnionego nadzoru 

przez PLW w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

żywności 

zwierzęcego, w 

tym: 

dokumentowania 

kontroli w 

nadzorowanych 

podmiotach, 

prawidłowość 

postepowania 

karno-

egzekucyjnego, 

postepowania 

administracyjnego 

w przypadku 

odwołań od decyzji 

administracyjnych, 

zażaleń na 

kwiecień 17-20 

.04.2018 

WIW.HZ.161
1.2.10.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Zostały wydane 
zalecenia. PLW 

wdrożył zalecenia.  

BŻ 
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postanowienia oraz 

skarg i wniosków, 

zasad wyznaczania 

lekarzy 

weterynarii, w tym  

postępowania 

administracyjnego 

wynikającego z 

ustaleń kontroli 

wykonywania 

zadań przez osoby 

wyznaczone 

niebędące 

pracownikami IW, 

wydawania 

upoważnień i 

odznak 

weterynaryjnych, 

pieczęci i 

pieczątek, 

dokumentowania 

wydawania 

dzienników 

badania, druków 

świadectw oraz w 

zakresie 

współpracy z 

innymi organami 

kontroli oraz 

organami 
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samorządu 

terytorialnego; 

-Sprawowania 

nadzoru PLW w 

zakresie 

rozporządzenia 

MRiRW w sprawie 

wymagań 

weterynaryjnych 

przy produkcji 

mięsa na użytek 

własny w tym 

weryfikacja 

przeprowadzania 

kontroli przez PLW 

w tym zakresie.  

14.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Lubliniec 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 

leczniczych. 

kwiecień 19.04.18 WIW.HZ.161
1.2.8.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna  Zostały wydane 
spostrzeżenia 

BŻ 

15.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Lubliniec 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

kwiecień 19.04.18 WIW.HZ.161

1.2.9.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

Pozytywna  Nie wydano 

zaleceń.  
BŻ 
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poziomu dioksyn, 

furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

16.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Lubliniec 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

kwiecień 17-20.04. 

2018   

WIW.HP.161

1.2.2.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 
. Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Zostały wydane 

zalecenia.  
HP 

17.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Tychy(14) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

kwiecień 

maj   

czerwiec 

20.04.18 WIW.NF.914

1.9.2018 

Stwierdzono  
niezgodności   

wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia NF 

20.04.18 WIW.NF.914

1.10.2018 

Stwierdzono  
niezgodności   

 

wymaga 

poprawy 

 wydano zalecenia 

16.05.18 WIW.NF.914
1.11.2018 

Stwierdzono 
niezgodności   

wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 

17.05.18 WIW.NF.914
1.12.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 
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17.05.18 WIW.NF.914
1.13.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 

18.05.18 

 

 

WIW.NF.914
1.14.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

 

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

19.05.18 

 

 

WIW.NF.914
1.15.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

 

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

23.05.18 

 

 

WIW.NF.914

1.16.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

23.05.18 

 

 

WIW.NF.914

1.17.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 
 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

24.05.18 

 

 

WIW.NF.914

1.18.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności  

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

25.05.18 

 

 

WIW.NF.914
1.19.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 

24.05.18 

 

 

WIW.NF.914

1.20.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności  

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

30.05.18 

 

 

WIW.NF.914
1.21.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności  

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

12.06.18 

 

WIW.NF.914

1.22.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 
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18.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Bielsko-

Biała  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

Kwiecie

ń 

19.04.18 WIW.ZOZ.16
11.2.6.2018 

Sprawa w toku  Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 

19.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Częstocho

wa 

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

kwiecień 26.04.18 WIW.ZOZ. 

1611.2.8.2018 

Sprawa w toku  Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 
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prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

20.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin  

Nadzór 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

zagadnieniami 

dotyczącymi 

realizacji zapisów 

rozporządzenia 

MRiRW z dnia 17 

grudnia 2004r. w 

sprawie określenia 

jednostek 

chorobowych, 

sposobu 

prowadzenia 

kontroli oraz 

zakresu badań 

kontrolnych 

kwiecień 18.04.18 WIW.ZOZ.16

11.2.5.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym  

Pozytywna 
z 

uchybienia
mi 

PLW nie 
odpowiedział na 

zalecenia 
pokontrolne - 

monit 

ZOZ 
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zakażeń zwierząt 

(Dz. U z 2004 nr 

282 poz. 2813, z 

późn. zm.) dot. 

gruźlicy bydła, 

enzootycznej 

białaczki bydła, 

brucelozy bydła i 

brucelozy owiec i 

kóz.  

21.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Gliwice   

Kontrola nadzoru 

PLW nad 

zagadnieniami 

związanymi z 

wymogami 

wzajemnej 

zgodności CC oraz 

IRZ, a także 

dobrostanem 

zwierząt w 

gospodarstwach 

kwiecień 

/ maj 

22.05.18 WIW.ZOZ.16

11.2.12.2018 

Sporządzono 

wystąpienie 
pokontrolne  

Pozytywna PLW prawidłowo 
sprawuje nadzór w 

kontrolowanym 
zakresie 

ZOZ 

22.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Zawiercie  

Nadzór PLW 

dotyczący trybu 

postępowania 

zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 7 

stycznia 2005 r. w 

sprawie zwalczania 

wścieklizny. 

kwiecień 

/ maj 

10.05.18 WIW.ZOZ.16

11.2.9.2018 

Sporządzono 

projekt 

wystąpienia 
pokontrolnego  

Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 
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23.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

e na rynek 

Izraela 

w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

maj 29.05.18 WIW.HZ.161
1.2.11.2018 

Zgodnie z 
protokołem 

kontroli 

zakładu 
posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe na 

rynek Izraela 

Stwierdzon
o 

niezgodnoś

ci opisane 
w protokole 

 

Ocena 

pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Sprawdzenie 
usunięcia 

nieprawidłowości 

w trakcie kolejnej 
kwartalnej kontroli.  

BZ 

24.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Bielsko-

Biała 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

maj 07-10.05. 

2018  

WIW.HP.161

1.2.3.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

. Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Zostały wydane 

zalecenia.  

HP 

25.  okresowa Cargill 

Poland Sp. 

z  

o.o. 

Wytwórni

a pasz w  

Tworogu 

Kontrola spełnienia 

wymagań 

obowiązujących 

przy  

wytwarzaniu i 

obrocie pasz 

leczniczych 

przeznaczonych do 

obrotu. 

maj 17.05.18 WIW.HP.161
1.3.1.2018 

Nie 
stwierdzono 

niezgodności 

I instancja 
 

 

 HP 

26.   

okresowa 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

maj 

czerwiec  

14.06.18 WIW.NF.914

1.23.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności  

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
NF 
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Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Tarnowski

e Góry(4) 

Gliwice(2) 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

14.06.18 WIW.NF.914
1.24.2018 

Nie stwierdzono  

niezgodności  

Nie 

stwierdzono  
niezgodności  
 

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

15.06.18 WIW.NF.914
1.25.2018 

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

20.06.18 WIW.NF.914

1.26.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

 
 

wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

28.06.18 WIW.NF.914

1.27.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności  

 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

28.06.18 WIW.NF.914

1.28.2018 

Nie 

stwierdzono 
niezgodności 

 

 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

27.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Rybnik  

Kontrola nadzoru 

PLW nad 

zagadnieniami 

związanymi z 

wymogami 

wzajemnej 

zgodności CC oraz 

IRZ, a także 

dobrostanem 

zwierząt w 

gospodarstwach 

maj 

/czerwie

c 

11.07.18 WIW.ZOZ.16
11.2.16.2018 

Sporządzono 
wystąpienie 

pokontrolne  

Pozytywna PLW prawidłowo 
sprawuje nadzór w 

kontrolowanym 
zakresie 

ZOZ 

kontrola 

przeniesi

ona na 

lipiec na 

prośbę 

PLW w 

Rybniku 

28.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin  

Prawidłowość oraz 

sposób 

sprawowanego 

nadzoru przez 

maj 

/czerwie

c 

16.05.18 WIW.ZOZ.16

11.2.10.2018 

Sporządzono 

wystąpienie 
pokontrolne 

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi  

PLW przekazał 

informację dot. 
usunięcia uchybień 

ZOZ 
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powiatowego 

lekarza weterynarii 

nad schroniskami 

dla bezdomnych 

zwierząt 

29.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Wodzisła

w Śląski  

Nadzór PLW 

dotyczący trybu 

postępowania 

zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 7 

stycznia 2005 r. w 

sprawie zwalczania 

wścieklizny. 

maj 

/czerwie

c 

12.06.18 WIW.ZOZ. 

1611.2.14.201

8 

Sporządzono 

projekt 

wystąpienia 
pokontrolnego 

Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 

30.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Gliwice 

Kontrola 

pełnionego nadzoru 

przez PLW w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

żywności, w tym: 

dokumentowania 

kontroli w 

nadzorowanych 

podmiotach, 

prawidłowość 

postepowania 

karno-

egzekucyjnego, 

postepowania 

administracyjnego 

czerwiec 08.,11., 

14., 

15.06. 

2018 

 

WIW.HZ. 

1611.2.12.201

8 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym.  

Pozytywnie 

z 

uchybienia

mi 

Wydano zalecenia 

pokontrolne w 

wystąpieniu 

pokontrolnym. Z 
uwagi na to iż 

pismo PLW w 

Gliwicach z dnia 
03.09.2018r nie 

przekazywało 

wyczerpującej 
odpowiedzi co do 

realizacji zaleceń i 

wniosków 

wystosowano do 
PLW pismo w tym 

zakresie. PLW w 

Gliwicach 
poinformował o 

wdrożeniu pismem 

nr 

BŻ 
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w przypadku 

odwołań od decyzji 

administracyjnych, 

zażaleń na 

postanowienia oraz 

skarg i wniosków, 

zasad wyznaczania 

lekarzy 

weterynarii, w tym  

postępowania 

administracyjnego 

wynikającego z 

ustaleń kontroli 

wykonywania 

zadań przez osoby 

wyznaczone 

niebędące 

pracownikami IW, 

wydawania 

upoważnień i 

odznak 

weterynaryjnych, 

pieczęci i 

pieczątek, 

dokumentowania 

wydawania 

dzienników 

badania, druków 

świadectw oraz w 

zakresie 

PIW.GL.HZ.4201.0
6.1.208 z dnia 

09.10.2018r. 
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współpracy z 

innymi organami 

kontroli oraz 

organami 

samorządu 

terytorialnego; 

-Sprawowania 

nadzoru PLW w 

zakresie 

rozporządzenia 

MRiRW w sprawie 

wymagań 

weterynaryjnych 

przy produkcji 

mięsa na użytek 

własny w tym 

weryfikacja 

przeprowadzania 

kontroli przez PLW 

w tym zakresie.  

31.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

e na rynek 

Izraela 

 PIW 

Częstocho

wa 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

czerwiec 19 i 18. 

06.2018 

WIW.HZ.161

1.2.13.2018 

Zgodnie z 

protokołem 
kontroli 

zakładu 

posiadającego 

uprawnienia 
eksportowe na 

rynek Izraela 

Stwierdzon

o 
niezgodnoś

ci opisane 

w protokole 

 
Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Sprawdzenie 

usunięcia 
nieprawidłowości 

w trakcie kolejnej 

kwartalnej kontroli.  

BŻ 
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w trybie 

zwykłym 

32.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Cieszyn 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

czerwiec 18 -21. 

03. 2018  

WIW.HP.161

1.2.4.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

. Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Zostały wydane 

zalecenia.  
HP 

33.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Myszków 

(2) 

Kłobuck 

(3) 

Pszczyna(

4) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

czerwiec     Kontrole 

zakładów 
leczniczych 

planowane do 
realizacji w 

czerwcu zostały 
przesunięte na 
III kw. 2018 r. 

NF 

34.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Katowice 

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

czerwiec 

lipiec  

05.07.18 WIW.ZOZ.16
11.2.17.2018 

Sprawa w toku  Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ  

kontrola 

przeniesi

ona na 

lipiec na 

prośbę 

PLW w 

Katowic

ach 
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Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

35.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Racibórz  

Kontrola nadzoru 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

gospodarstwami 

utrzymującymi 

drób. 

czerwiec 

/ lipiec 

12.09.20

18 

WIW.ZOZ. 
1611.2.15.201

8 

Sporządzono 
projekt 

wystąpienia 

pokontrolnego 

Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ  

(zmiana 

terminu 

na 

prośbę 

PLW) 

36.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Pszczyna 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 

leczniczych. 

lipiec 19.07.20

18r 

WIW.HZ.1611
.2.14.2018 

Zgodnie z 
wytępieniem 

pokontrolnym 

stwierdzono w 
jednym 

punkcie 

niepełnienie 
kryterium 

rzetelności i 

legalności.  

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

PLW w Pszczynie 
wdrożył działanie 

w celu 

wyeliminowania 
niezgodności przed 

wydaniem zaleceń 

pokontrolnych.  

BŻ 

37.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Pszczyna 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

lipiec 19.07.20

18r 

WIW.HZ.1611

.2.15.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym.  

pozytywna Brak zaleceń 

pokontrolnych.  
BŻ 
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furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

38.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Pszczyna 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

lipiec 25-

27.07.20

18 

WIW.HP.1611

.2.5.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

. Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Wydano zalecenia  HP 

39.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat: 

Rybnik (7) 

Racibórz(

2) i 

zaległe 

powiat: 

Myszków 

(2) 

Kłobuck 

(3) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

lipiec 11.07.20

18 

WIW.NF.9141
.31.2018 

Stwierdzono  
niezgodności 

 

wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia NF 

13.07.20

18 

WIW.NF.9141

.32.2018 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

 

  

Pozytywna

  

Nie wydano 

zaleceń 

13.07.20

18 

WIW.NF.9141
.33.2018 

Nie 
stwierdzono  

niezgodności 

 
  

Pozytywna
  

Nie wydano 
zaleceń 

17.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.35.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 
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Pszczyna 

(4) 

17.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.36.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

19.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.37.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

     

26.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.29.2018 

 

Stwierdzono  

niezgodności 

Wymaga 

poprawy
  

Wydano zaleceń 

26.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.30.2018 

Nie 

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna 
  

Nie wydano 

zalecenia 

20.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.34.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

31.07.20

18 

  

WIW.NF.914

1.40.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

40.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Rybnik  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

lipiec 11.07.20

18 

  

WIW.ZOZ. 

1611.2.18.20

18 

Sprawa w toku Sprawa w 

toku 
Sprawa w toku ZOZ 
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wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

41.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

e na rynek 

Izraela 

w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

sierpień 01.08.20

18r. 

WIW.HZ. 

1611.2.16.201
8 

Zgodnie z 

protokołem 
kontroli 

zakładu 

posiadającego 
uprawnienia 

eksportowe  na 

rynek Izraela 

Stwierdzon

o 
niezgodnoś

ci opisane 

w protokole 
 

Ocena 

pozytywna 
z 

uchybienia

mi. 

Sprawdzenie 

usunięcia 
nieprawidłowości 

w trakcie kolejnej 

kwartalnej kontroli.  

BŻ 

42.  W trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Tychy 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

sierpień 28.08.20

18r 

WIW.HZ.1611

.2.17.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

pozytywna Wydano 

spostrzeżenie, które 

zgodnie z pismem 
PLW zostało 

wdrożone.  

BŻ 
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produktów 

leczniczych. 

43.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tychy 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

sierpień 28.08.20

18r 

WIW.HZ.1611

.2.18.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

pozytywna Brak zaleceń 

pokontrolnych.  
BŻ 

44.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tychy 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

sierpień 28-

31.08.20

18 

WIW.HP.1611
.2.6.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

. Stwierdzono 

uchybienia  

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Wydano zalecenia   HP 

45.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Katowice(

5), Zaległe 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

sierpień 3.08.201

8 

  

WIW.NF.914

1.41.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

NF 

3.08.201

8 

  

WIW.NF.914

1.42.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 
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powiaty: 

rybnik (5), 

Racibórz 

(1)  

 

10.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.44.2018 

Stwierdzono  

niezgodności 

Wymaga 

poprawy
  

Wydano zalecenia 

16.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.45.2018 

Stwierdzono  

niezgodności 

Wymaga 

poprawy
  

Wydano zalecenia 

17.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.38.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

17.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.39.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

20.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.43.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

21.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.46.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

30.08.20

18 

  

WIW.NF.914

1.47.2018 

Nie  

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna
  

Nie wydano 

zaleceń 

31.08.20

18  

WIW.NF.914

1.48.2018 

Stwierdzono  

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

31.08.20

18  

WIW.NF.914

1.49.2018 

Stwierdzono  

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 
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46.  Kontrola 

w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowski

e Góry  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

sierpień 23.08.20

18 

WIW.ZOZ. 
1611.2.20.201

8 

Sprawa w toku Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 

47.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Zawiercie 

Kontrola 

pełnionego nadzoru 

przez PLW w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

żywności, w tym: 

dokumentowania 

kontroli w 

nadzorowanych 

wrzesień 20,21,27,

28.09.20

18 

  

WIW.HZ.161

1.2.19.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 
wydano 

zalecenia i 

spostrzeżenia. 

Pozytywna 

z 

uchybienia

mi  

PLW w Zawierciu 

zobowiązał się 

pismem nr PIW-
HZ.6261-66/18 do 

wdrożenia zaleceń 

pokontrolnych. 

BŻ 
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podmiotach, 

prawidłowość 

postepowania 

karno-

egzekucyjnego, 

postepowania 

administracyjnego 

w przypadku 

odwołań od decyzji 

administracyjnych, 

zażaleń na 

postanowienia oraz 

skarg i wniosków, 

zasad wyznaczania 

lekarzy 

weterynarii, w tym  

postępowania 

administracyjnego 

wynikającego z 

ustaleń kontroli 

wykonywania 

zadań przez osoby 

wyznaczone 

niebędące 

pracownikami IW, 

wydawania 

upoważnień i 

odznak 

weterynaryjnych, 

pieczęci i 
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pieczątek, 

dokumentowania 

wydawania 

dzienników 

badania, druków 

świadectw oraz w 

zakresie 

współpracy z 

innymi organami 

kontroli oraz 

organami 

samorządu 

terytorialnego; 

-Sprawowania 

nadzoru PLW w 

zakresie 

rozporządzenia 

MRiRW w sprawie 

wymagań 

weterynaryjnych 

przy produkcji 

mięsa na użytek 

własny w tym 

weryfikacja 

przeprowadzania 

kontroli przez PLW 

w tym zakresie.  

48.  w trybie 

zwykłym 

PIW  

Wodzisła

w Śl. 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

wrzesień 27.09.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.20.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

stwierdzono w 

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Wydano zalecenia 

pokontrolne . PLW 
pismem 

BŻ 
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obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 

leczniczych 

jednym 
zagadnieniu 

niespełnienie 

kryterium 
rzetelności i 

legalności.  

poinformował o ich 
wdrożeniu. 

49.  w trybie 

zwykłym 

PIW  

Wodzisła

w Śl. 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

wrzesień 27.09.20

18 

WIW.HZ.1611
.2.21.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

stwierdzono w 
jednym 

zagadnieniu 

niespełnienie 

kryterium 
rzetelności i 

legalności.  

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Wydano zalecenia 
pokontrolne. PLW 

pismem 

poinformował o ich 
wdrożeniu.  

BŻ 

50.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

PIW 

Częstocho

wa 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

wrzesień 28.09.20

18 

WIW.HZ. 

1611.2.22.201

8 

Zgodnie z 

protokołem 

kontroli 

zakładu 
posiadającego 

uprawnienia 

eksportowe na 
rynek Izraela 

Pozytywna . Brak zaleceń. BŻ 
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e na rynek 

Izraela 

w trybie 

zwykłym 

51.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

wrzesień 25.09-

03.10 

2018 r. 

WIW.HP.1611

.2.8.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym  

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Wydano zalecenia  HP 

52.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Zawiercie 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

wrzesień 20-

28.09.20

18 

WIW.HP.1611

.2.7.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym  

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Wydano zalecenia  HP 

53.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Katowice(

5) zaległy 

powiat: 

kłobuck 

(1)  

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

wrzesień 7.09.201

8  

WIW.NF.914

1.51.2018 

Nie 

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna  Nie wydano 

zaleceń 

NF 

19.09.20

18  

WIW.NF.914

1.50.2018 

Nie 

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna  Nie wydano 

zaleceń 

27.09.20

18  

WIW.NF.914

1.52.2018 

Nie 

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna  Nie wydano 

zaleceń 

28.09.20

18  

WIW.NF.914

1.53.2018 

Nie 

stwierdzono  

niezgodności 

Pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 Planowane  w miesiącu wrześniu 4 kontrole - powiat katowicki 

54.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Gliwice  

Nadzór PLW 

dotyczący trybu 

postępowania 

wrzesień 

/ 

11.09.20

18 

WIW.ZOZ. 
1611.2.22.201

8  

Sporządzono 
projekt 

Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 



 30 

zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 7 

stycznia 2005 r. w 

sprawie zwalczania 

wścieklizny. 

paździer

nik 

wystąpienia 
pokontrolnego 

55.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Racibórz 

Kontrola 

pełnionego nadzoru 

przez PLW w 

zakresie 

bezpieczeństwa 

żywności, w tym: 

dokumentowania 

kontroli w 

nadzorowanych 

podmiotach, 

prawidłowość 

postepowania 

karno-

egzekucyjnego, 

postepowania 

administracyjnego 

w przypadku 

odwołań od decyzji 

administracyjnych, 

zażaleń na 

postanowienia oraz 

skarg i wniosków, 

zasad wyznaczania 

lekarzy 

paździer

nik  

maj  

17,18,23,

30.05. 

2018 – 

przesuni

ęto 

termin 

kontroli 

na 

wniosek 

PLW 

WIW.HZ.1611

.2.7.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywnie 

z 

uchybienia
mi 

Wydano zalecenia 

pokontrolne. PLW 

w Raciborzu 
poinformował 

pisemnie o 

sposobie ich 

wdrożenia. 

BŻ 
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weterynarii, w tym  

postępowania 

administracyjnego 

wynikającego z 

ustaleń kontroli 

wykonywania 

zadań przez osoby 

wyznaczone 

niebędące 

pracownikami IW, 

wydawania 

upoważnień i 

odznak 

weterynaryjnych, 

pieczęci i 

pieczątek, 

dokumentowania 

wydawania 

dzienników 

badania, druków 

świadectw oraz w 

zakresie 

współpracy z 

innymi organami 

kontroli oraz 

organami 

samorządu 

terytorialnego; 

-Sprawowania 

nadzoru PLW w 
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zakresie 

rozporządzenia 

MRiRW w sprawie 

wymagań 

weterynaryjnych 

przy produkcji 

mięsa na użytek 

własny w tym 

weryfikacja 

przeprowadzania 

kontroli przez PLW 

w tym zakresie.  

56.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Żywiec 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 

leczniczych. 

paździer

nik 

05.10.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.23.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi. 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w 

Żywcu wdrożył 
zalecenia 

pokontrolne przed 

wydaniem 
wystąpienia 

pokontrolnego.  

BŻ 

57.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Żywiec 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

paździer

nik 

05.10.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.24.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna  Brak zaleceń 

pokontrolnych 
BŻ 
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polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

58.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Żywiec 

Kontrola sposobu 

sprawowania 

nadzoru nad 

podmiotami 

sektora paszowego 

i utylizacyjnego. 

paździer

nik 

23-26. 

10.2018 

WIW.HP.1611
.2.9.2018 

Stwierdzono 
niezgodności 

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Wydano zalecenia HP 

59.   

okresowa 

Zakłady 

lecznicze-

powiat 

Katowice 

(4) - 

Będzin (2) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

paździer

nik 

      NF  

5.10.201

8 

WIW.NF. 

9141.54.2018 

Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

12.10.20

18 

WIW.NF. 

9141.55.2018 

 Nie 

twierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

12.10.20

18 

WIW.NF. 
9141.56.2018 

 Nie 
twierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

19.10.20

18 

WIW.NF. 

9141.57.2018 

 Nie 

twierdzono 
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

26.10.20

18 

WIW.NF. 

9141.58.2018 

Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

60.  w trybie 

zwykłym 

Śląsko – 

Opolski 

Związek 

Prawidłowość i 

sposób 

prowadzenia 

Paździer

nik 

29.10.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.28.201

8 

Zgodnie z 

protokołem z 

kontroli 

Pozytywna n/d ZOZ 
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Hodowcó

w Koni 

rejestrów 

koniowatych i 

wydawania 

dokumentów 

identyfikacyjnych 

koniowatych 

zgodnie z ustawą z 

dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie 

identyfikacji i 

rejestracji zwierząt 

(tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 546 

ze zm.). 

61.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Wodzisła

w Śląski 

Kontrola w 

zakresie sposobu 

ewidencjonowania 

oraz sprawowania 

nadzoru  przez 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w 

art.1 ust.1 pkt.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

paździer

nik 

25.10.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.26.201

8 

W toku W toku  W toku ZOZ 
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zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

62.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Racibórz 

Nadzór 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

zagadnieniami 

dotyczącymi 

realizacji zapisów 

rozporządzenia 

MRiRW z dnia 17 

grudnia 2004r. w 

sprawie określenia 

jednostek 

chorobowych, 

sposobu 

prowadzenia 

kontroli oraz 

zakresu badań 

kontrolnych 

zakażeń zwierząt 

(Dz. U z 2004 nr 

282 poz. 2813, z 

późn. zm.) dot. 

gruźlicy bydła, 

enzootycznej 

białaczki bydła, 

paździer

nik 

09.10.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.24.201

8 

W toku W toku  W toku ZOZ 
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brucelozy bydła i 

brucelozy owiec i 

kóz. 

63.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tychy  

Kontrola nadzoru 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

gospodarstwami 

utrzymującymi 

drób. 

paździer

nik / 

listopad 

29.11.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.32.201
8 

W toku W toku  W toku ZOZ 

64.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Gliwice 

Kontrola nadzoru 

PLW nad 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność w 

sektorze 

akwakultury 

paździer

nik / 

listopad 

07.11.20

18 

WIW.ZOZ.16

11.2.25.2018 

W toku W toku  W toku ZOZ 

65.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Rybnik  

Prawidłowość oraz 

sposób 

sprawowanego 

nadzoru przez 

powiatowego 

lekarza weterynarii 

nad schroniskami 

dla bezdomnych 

zwierząt 

paździer

nik / 

listopad 

21.11.20

18 

WIW.ZOZ.16

11.2.31.2018 

Sporządzono 

projekt 
wystąpienia 

pokontrolnego 

u kierownika  

W toku  W toku ZOZ 

66.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Żywiec  

Nadzór PLW 

dotyczący trybu 

postępowania 

zgodnie z zapisami 

paździer

nik / 

listopad 

25.10.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.27.200
18 

Sporządzono 

projekt 
wystąpienia 

pokontrolnego 

Sprawa w 

toku 
Sprawa w toku ZOZ 
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Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 7 

stycznia 2005 r. w 

sprawie zwalczania 

wścieklizny. 

67.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Wodzisła

w Śląski 

Nadzór 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

ubojem koni 

paździer

nik / 

listopad 

16.11.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.30.201

8 

Sporządzono 

projekt 

wystąpienia 
pokontrolnego 

u kierownika  

W toku  W toku ZOZ 

68.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Myszków  

Nadzór 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

ubojem koni 

paździer

nik / 

listopad 

15.11.20

18 

WIW.ZOZ.16

11.2.29.2018 

Sporządzono 

projekt 
wystąpienia 

pokontrolnego 

u kierownika  

W toku  W toku ZOZ 

69.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Tarnowski

e Góry 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

obecności 

substancji 

niedozwolonych 

oraz pozostałości 

chemicznych, 

biologicznych i 

produktów 

leczniczych 

listopad 08.11.20

18 

WIW.HZ.1611
.2.25.2018 

Zgodnie z 
wystąpieniem 

pokontrolnym 

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

Wydano zalecenia i 
wnioski. PLW 

pisemnie 

poinformował o ich 
wdrożeniu. 

BŻ 

70.  w trybie 

zwykłym 

PIW  

Tarnowski

e Góry 

Kontrola realizacji 

programu badań 

kontrolnych 

poziomu dioksyn, 

listopad 08.11.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.26.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 
pokontrolnym 

pozytywna Brak zaleceń 

pokontrolnych.  
BŻ 
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furanów, 

dioksynopodobnyc

h 

polichlorowanych 

bifenyli dl-PCB i 

niedioksynopodobn

ych ndl-PCB u 

zwierząt oraz w 

produktach 

pochodzenia 

zwierzęcego. 

71.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

e na rynek 

Izraela 

w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

listopad 29-

30.11.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.28.2018 

Zgodnie z 

protokołem 
kontroli 

zakładu 

posiadającego 
uprawnienia 

eksportowe na 

rynek Izraela. 

Stwierdzon

o 
niezgodnoś

ci opisane 

w 
protokole. 

Ocena 

pozytywna 

z 
uchybienia

mi.  

Sprawdzenie 

usunięcia 
nieprawidłowości 

w trakcie kolejnej 

kwartalnej kontroli. 

BŻ 

72.  w trybie 

zwykłym 

- 

sprawdzaj

ąca 

PIW 

Cieszyn 

Sprawdzenie 

wykonania zaleceń 

pokontrolnych – 

Wystąpienie 

pokontrolne 

WIW.HZ.1611.2.5.

2017. 

listopad 23.11.20

18 

WIWHZ.1611.

2.27.2018 

Zgodnie z 

wystąpieniem 

pokontrolnym. 

Pozytywna 

– 

potwierdzo
no 

wykonanie 

zaleceń 

pokontrolny
ch. 

Nie wydano 

zaleceń 

pokontrolnych.  

BŻ 
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73.  w trybie 

zwykłym 

Cargill 

Poland Sp. 

z  

o.o. 

Wytwórni

a pasz w  

Tworogu  

Kontrola spełnienia 

wymagań 

obowiązujących 

przy  

wytwarzaniu i 

obrocie pasz 

leczniczych 

przeznaczonych do 

obrotu. 

listopad 21.11.20

18 r. 

WIW.HP.1611
.3.3.2018 

Zgodnie z 
protokołem 

kontroli  

Nie 
stwierdzon
o usterek 

 HP 

74.  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.  f , 

Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych 

zwierząt. ( Dz.U. z 

2017 r.poz 1855) 

listopad 29.11.20

18 

WIW.ZOZ. 
1611.2.33.201

8 

Sprawa w toku Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 
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75.  Kontrola 

zakładu 

posiadając

ego 

uprawnien

ia 

eksportow

e na rynek 

Izraela 

w trybie 

zwykłym 

PIW 

Częstocho

wa 

Weryfikacja 

spełnienia 

wymagań 

zawartych w 

formularzu FSIS 

5000-6. 

grudzień 07.12.20

18 

WIW.HZ.1611
.2.29.2018 

Zgodnie z 
protokołem 

kontroli 

zakładu 
posiadającego 

uprawienia 

eksportowe na 

rynek Izraela 

Stwierdzon
o 

niezgodnoś

ci opisane 
w 

protokole. 

Pozytywna 

z 
uchybienia

mi 

Sprawdzenie 
usunięcia 

nieprawidłowości 

w trakcie kolejnej 
kontroli kwartalnej.  

BŻ 

76.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Racibórz 

Weryfikacja 

prawidłowości 

prowadzenia 

dokumentacji 

dotyczącej wysyłek 

produktów 

pochodzenia 

zwierzęcego na 

rynki państw 

trzecich. 

grudzień 11.12.20

18 

WIW.HZ.1611

.2.30.2018 

Zgodnie z 

projektem 
wystąpienia 

pokontrolnego 

pozytywna Stwierdzono jedną 

nieprawidłowość . 
Zalecenia zostaną 

wydane w 

wystąpieniu 
pokontrolnym.  

BŻ 

77.   

okresowa 

Podmioty 

prowadząc

e obrót 

plw OTC 

(40) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

kwiecień  13.04.18 WIW.NF.9140

.2.2.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

pozytywna  Nie wydano 

zaleceń 
NF 

13.04.18 WIW.NF.9140

.2.3.2018 

Brak podmiotu    

27.04.18 WIW.NF.9140

.2.1.2018 
 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia  

27.04.18 WIW.NF.9140

.2.4.2018 

 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
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maj 29.05.18 WIW.NF.9140
.2.5.2018 

 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

29.05.18 WIW.NF.9140
.2.6.2018 

 

Brak podmiotu    

29.05.18 WIW.NF.9140

.2.7.2018 
 

Brak podmiotu 

 

   

29.05.18 WIW.NF.9140

.2.8.2018 

 

Stwierdzono  
niezgodności 

wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia  

czerwiec 1.06.18 WIW.NF.9140

.2.10.2018 

 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
 

29.06.18 WIW.NF.9140
.2.11.2018 

 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

29.06.18 WIW.NF.9140
.2.12.2018 

 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

 

 

Lipiec  6.07.18 WIW.NF.9140

.2.9.2018 

 

stwierdzono  
niezgodności 

Wymaga 

poprawy 
Wydano zalecenia 

 

 

5.07.18 WIW.NF.9140

.2.13.2018 
 

Stwierdzono 

brak 

podmiotu 

  

5.07.18 WIW.NF.9140
.2.14.2018 

 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

 

6.07.18 WIW.NF.9140

.2.15.2018 
 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
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18.07.18 WIW.NF.9140
.2.16.2018 

 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

 

20.07.18 WIW.NF.9140

.2.17.2018 
 

stwierdzono  
niezgodności 

Wymaga 

poprawy 
Wydano zalecenia 

 

 

sierpień 27.08.18 WIW.NF.9140

.2.18.2018 
 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

 

wrzesień 6.09.18 WIW.NF.9140

.2.19.2018 

 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

 

6.09.18 WIW.NF.9140

.2.20.2018 
 

Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
 

paździer

nik 

16.10.18 WIW.NF.9140

.2.21.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

17.10.18 WIW.NF.9140

.2.22.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

17.10.18 WIW.NF.9140
.2.23.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

listopad 6.11.18 WIW.NF.9140

.2.24.2018 
Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

9.11.18 WIW.NF.9140

.2.26.2018 
Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

9.11.18 WIW.NF.9140

.2.27.2018 
Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wydano zalecenia 

15.11.18 

 

 

WIW.NF.9140
.2.28.2018 

 

Stwierdzono 
niezgodności 

 

Wymaga 
poprawy 

 

Wydano zalecenia 
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19.11.18 

 

WIW.NF.914

0.2.25.2018 

Stwierdzono 
niezgodności 

Wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 

16.11.18 WIW.NF.9140
.2.29.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

21.11.18 WIW.NF.9140
.2.30.2018 

Brak podmiotu   

4.12.18 WIW.NF.9140

.2.31.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

4.12.18 WIW.NF.9140

.2.32.2018 
Brak podmiotu   

4.12.18 WIW.NF.9140

.2.33.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
 

13.12.18 WIW.NF.9140

.2.34.2018 
Stwierdzono 

niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

Wszczęto 

postepowanie 
administracyjne 

13.12.18 WIW.NF.9140

.2.35.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

19.12.18 WIW.NF.9140

.2.37.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 

14.12.18 WIW.NF.9140
.2.38.2018 

Nie 
stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 
zaleceń 

 

19.12.18 WIW.NF.9140

.2.36.2018 
Nie 

stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 
 

20.12.18 WIW.NF.9140

.2.39.2018 
nie 

Stwierdzono  
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zalecenia 
 

21.12.18 WIW.NF.9140

.2.40.2018 
stwierdzono  
niezgodności 

Wymaga 

poprawy 

wydano zaleceń 
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78.   

okresowa 

Hurtownie 

farmaceut

yczne 

produktów 

wet. (8) 

Kontrole z zakresu 

obrotu i stosowania 

produktów 

leczniczych 

weterynaryjnych 

kwiecień 

-listopad 

20.09.201
8 

WIW.NF.914

0.1.1.2018 

Stwierdzono 
niezgodności 

Wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia NF 

23 i 

25.10.18 
WIW.NF.914

0.1.2.2018 

Nie 

stwierdzono 
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

22.11.18 WIW.NF.914

0.1.3.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

28 i 

29.11.18 
WIW.NF.914

0.1.4.2018 

Nie 

stwierdzono 

niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

 7.12.18 WIW.NF.914

0.1.5.2018 

Stwierdzono 
niezgodności 

Wymaga 
poprawy 

Wydano zalecenia 

11.12.18 WIW.NF.914

0.1.6.2018 

Nie 

stwierdzono 
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

20.12.18 WIW.NF.914

0.1.7.2018 

Nie 

stwierdzono 
niezgodności 

pozytywna Nie wydano 

zaleceń 

79.  w trybie 

zwykłym 

 

PIW 

Bielsko-

Biała  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

sprawowania 

nadzoru przez 

powiatowego 

lekarza weterynarii 

nad podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w art. 

1 pkt 1 lit. a) 

ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

maj 05.06.18 WIW.ZOZ.16
11.2.11.2018 

Sporządzono 
wystąpienie 

pokontrolne 

Pozytywna 
z 

uchybienia

mi 

PLW W Bielsku-
Białej przekazał 

informację o 

sposobie usunięcia 

uchybień 

ZOZ    

kontrola 

przeniesi

ona na 

lipiec na 

prośbę 

PLW w 

Bielsku-

Białej 
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zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1855) 

80.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Myszków 

Kontrola nadzoru 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

prowadzeniem 

fermy zwierząt 

futerkowych 

maj 29.05.18 WIW.ZOZ.16

11.2.12.2018 

Sporządzono 

projekt 

wystąpienia 
pokontrolnego 

– u kierownika  

Sprawa w 
toku 

Sprawa w toku ZOZ 

81.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Częstocho

wa  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

sprawowania 

nadzoru przez 

powiatowego 

lekarza weterynarii 

nad podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w art. 

1 pkt 1 lit. a) 

ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1855) 

czerwiec          

lipiec 
19.07.18 WIW.ZOZ. 

1611.2.15.201

8 

Sporządzono 
wystąpienie 

pokontrolne  

Pozytywne 
z 

uchybienia

mi 

PLW w 
Częstochowie 

przekazał 

informację o 

sposobie usunięcia 
uchybień 

ZOZ   

kontrola 

przeniesi

ona na 

lipiec na 

prośbę 

PLW w 

Częstoch

owie 

82.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Będzin  

Kontrola w 

zakresie sposobu 

sprawowania 

nadzoru przez 

wrzesień 12.09.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.21.201

8 

Sporządzono 

projekt 

wystąpienia 
pokontrolnego. 

Pozytywna 

z 

uchybienia
mi 

Wystąpienie 
pokontrolne u 

kierownika 

ZOZ 
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powiatowego 

lekarza weterynarii 

nad podmiotami 

prowadzącymi 

działalność 

wymienioną w art. 

1 pkt 1 lit. a) 

ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia 

zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1855) 

 
Wystąpienie 

pokontrolne u 

kierownika 

83.  w trybie 

zwykłym 

PIW 

Bielsko-

Biała  

Kontrola nadzoru 

Powiatowego 

Lekarza 

Weterynarii nad 

prowadzeniem 

fermy zwierząt 

futerkowych 

wrzesień 17.09.20

18 

WIW.ZOZ. 

1611.2.23.201
8 

Sporządzono 

projekt 
wystąpienia 

pokontrolnego 

W toku  W toku ZOZ 


