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Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w I kw. 2018 r. 
data kontroliLp. rodzaj 

kontroli
podmiot 

kontrolow
any

tematyka kontroli
planowana wykonana

nr protokołu wyniki 
kontroli

ocena 
kontroli

efekty 
kontroli

komórka org. 
(uwagi)

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,1611
.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 
postanowienia oraz 
skarg i wniosków, 
zasad wyznaczania 

marzec 16,20,22,
23.03.
2018

WIW.HZ.1611
.2.6.2018

Zgodnie z 
projektem 
wystąpienia 
pokontrolnego

Pozytywna 
z 

uchybienia
mi

Zostaną 
wydane 

zalecenia i 
wnioski w 

wystąpieniu 
pokontrolny

m

BŻ
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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.1611
.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.1611
.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 
pochodzenia 
zwierzęcego.

marzec 01.03.18 WIW.HZ.1611
.2.5.2018

Zgodnie z 
wystąpieniem 
pokontrolnym

Pozytywna 
z 

uchybienia
mi

Zostały 
wydane 

zalecenia. 
PLW 

wdrożył 
zalecenia. 

BŻ

6. w trybie 
zwykłym

PIW 
Rybnik

Kontrola sposobu 
sprawowania 

marzec 13-16
.03.2018

WIW.Hp.1611
.2.1.2018

Zgodnie z 
wystąpieniem 

W toku HP
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nadzoru nad 
podmiotami sektora 
paszowego i 
utylizacyjnego.

pokontrolnym

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.9140
1.1.2018

Nie 
stwierdzono 
niezgodności

Pozytywna Nie wydano 
zaleceń

NF

8. w trybie 
zwykłym

PIW 
Wodzisław 
Śląski

Dobrostan zwierząt 
w rzeźni

marzec 05.03.18 WIW.ZOZ.  
1611.2.1.2018

Sporządzono 
projekt 
wystąpienia 
pokontrolnego

Pozytywna Sprawa w 
toku

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 

marzec / 
kwiecień

Kontrola 
miała 

odbyć się 
24.04.18 

ZOZ
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utrzymującymi drób. – z 
powodu 
choroby 
pracowni
ka została 
przełożon
a na maj 
2018 r.

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

Sprawa w toku Sprawa w 
toku

Sprawa w 
toku

ZOZ

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

Sporządzono 
projekt 
wystąpienia 
pokontrolnego

Sprawa w 
toku

Sprawa w 
toku

ZOZ

13.
okresowa

Podmioty 
prowadzące 
obrót plw 
OTC (40)

Kontrole z zakresu 
obrotu i stosowania 
produktów 
leczniczych 
weterynaryjnych

luty-
grudzień

- - - - - NF


