
Informacja 

 na temat wyników kontroli przeprowadzonych w roku 2018  

z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 20. ust. 2 

zarządzenia nr 44 /2018 Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 

dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

prowadzenia kontroli powiatowych lekarzy weterynarii przez pracowników 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie. 

W roku 2018 przeprowadzono przez pracowników Zespołu ds. zdrowia i 

ochrony zwierząt 12 kontroli, w tym 7 kontroli w trybie zwykłym (tzw. 

okresowe, problematyczne), 2 kontrole w trybie uproszczonym, 2 kontrole 

problematyczne nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad przejściami 

granicznymi oraz 1 kontrola sprawdzająca. 

Zgodnie z planem kontroli na 2018 r. przeprowadzono 7 kontroli w trybie 

zwykłym powiatowych lekarzy weterynarii województwa podkarpackiego oraz 

2 kontrole problematyczne nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad 

przejściami granicznymi. 

Założony plan kontroli został zrealizowany. 

Działania naprawcze i sposób realizacji zaleceń przedstawiony przez 

powiatowych lekarzy weterynarii, po przeprowadzonych kontrolach 

problemowych został zaakceptowany przez kontrolujących.  

Ponadto ustalenia kontrolne stanowią element analizy ryzyka 

powtarzających się uchybień i nieprawidłowości w trakcie realizowanych 

kontroli w kolejnych latach.  

6 z 7 przeprowadzonych kontroli w trybie zwykłym powiatowych lekarzy 

weterynarii ocenione jako pozytywne z uchybieniami, 1 kontrolę w trybie 

zwykłym oceniono jako negatywna.  

2 kontrole przeprowadzone w trybie uproszczonym zostało ocenionych 

jako pozytywne, z uchybieniami. Kontrole problematyczne nadzoru 

powiatowych lekarzy weterynarii nad przejściami granicznymi zostały ocenione 

jako pozytywne, kontrola sprawdzająca została oceniona jako pozytywna z 

uchybieniami. 



Informacja 

 o wynikach przeprowadzonych w 2018 roku kontroli i inspekcji 

podległych jednostek i nadzorowanych podmiotów w zakresie pasz i 

utylizacji. 

 

Na podstawie rozdziału IV, § 20, ust. 2 zarządzenia Nr 44/2018 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli powiatowych 

lekarzy weterynarii przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii z/s w Krośnie, przedstawiam informację o kontrolach za rok 2018.  

W roku sprawozdawczym 2018 przeprowadzono łącznie 7 kontroli w trybie 

zwykłym, co stanowi 100 % realizacji założeń wynikających z planu kontroli 

nadzorowanych powiatowych lekarzy weterynarii. Szczegółowa dokumentacja 

odnosząca się do sposobu i terminów zrealizowanych kontroli w podległych 

jednostkach zawarta jest w oddzielnej dokumentacji każdej kontroli. Realizacja 

zadań w zakresie dokonywanych kontroli nadzorowanych PLW przez PWLW 

była prowadzona na podstawie i zgodnie z określonymi zasadami, i wytycznymi 

zawartymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.1/2010 

z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie postępowania kontrolnego.  

Mając na uwadze realizację zadań związanych z kontrolami PLW, zgodną 

z ww. instrukcją GLW na zasadach w niej określonych, dokonano łącznie 17 

kontroli, w tym przeprowadzono: 7 kontroli PLW w trybie zwykłym, 10 inspekcji 

zewnętrznych granic UE w zakresie zabezpieczenia epizootycznego przed ASF i 

przestrzegania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 

marca 2009r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

136/2004 (Dz. Urz. UE L. 77 z 24.3.2009, str. 1). Ponadto dokonano 3 inspekcji 

zakładu przetwórczego kategorii 1 w zakresie oceny stanu technicznego i 

sanitarnego zakładu po pożarze oraz postępu prac naprawczych, i bieżącej 

realizacji zadań.  

Przeprowadzono również 1 kontrolę nadzorowanej przez PWLW wytwórni 

pasz leczniczych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (wytwórnia nie 

otrzymała w 2018 roku zleceń na produkcję pasz leczniczych).  



Programami kontroli objęto najważniejsze i najbardziej istotne z punktu 

widzenia realizacji zadań kompetencyjnie przypisanych ustawowo Inspekcji 

Weterynaryjnej w zakresie bezpieczeństwa pasz oraz produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.  

Ogólnie ocena przeprowadzonych wszystkich kontroli w trybie zwykłym 

została określona jako pozytywna, pozostałe kontrole i inspekcje jako 

pozytywne z uchybieniami. Ocen negatywnych nie było. 

Do najważniejszych stwierdzonych pojedynczych uchybień należy zaliczyć 

w szczególności :  

 

 brak przestrzegania zasad staranności i rzetelności sporządzania  przez 

osoby wyznaczone dokumentów handlowych towarzyszących produktom 

ubocznym pochodzenia zwierzęcego, skonfiskowanych przez służby celno-

skarbowe na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w województwie 

podkarpackim i wysyłanych do podmiotów uprawnionych. 

 

Konsekwencją przeprowadzonych przez WIW kontroli w trybie zwykłym i 

inspekcji doraźnych było podjęcie działań zapobiegawczych oraz polecenie 

właściwym PLW egzekwowanie wyeliminowania stwierdzonych uchybień. 

Sprawdzenie ich wyeliminowania będzie m. in. przedmiotem kontroli i inspekcji 

w 2019 roku prowadzonych przez pracowników WIW w zakresie pasz 

i utylizacji. Wyniki i ustalenia pokontrolne, a w szczególności powtarzające się 

stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, będą stanowić istotny element 

analizy ryzyka mającej wpływ na efektywność kontroli oraz skuteczność 

egzekwowania wymagań prawnych w kontrolowanych podległych jednostkach i 

nadzorowanych podmiotach.  

  



Informacja  

o wynikach kontroli w 2018r. przeprowadzonych przez pracowników  

Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności 

 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), w załączeniu przedstawiam 

podsumowanie kontroli za rok 2018.  

W 2018r. przeprowadzono przez pracowników Zespołu ds. bezpieczeństwa 

żywności łącznie 49 kontroli.  

Zgodnie z planem kontroli przeprowadzono 7 kontroli w trybie zwykłym 

powiatowych lekarzy weterynarii województwa podkarpackiego, wszystkie  

oceniono pozytywnie. Zrealizowano 100% założonego planu.  

Przeprowadzono również kontrole w trybie uproszczonym wynikające 

z postepowań administracyjnych II instancji oraz z poleceń GLW zawartych 

w pismach i instrukcjach:  

 24 kontrole w zakresie sposobu prowadzonego nadzoru przez PLW 

w Jarosławiu i PLW w Dębicy nad podmiotami posiadającymi uprawnienia 

eksportowe na rynek USA. 

 5 kontroli w zakresie weryfikacji dokumentacji prowadzonej przez PLW 

oraz lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do urzędowego badania 

przedubojowego świń i poubojowego mięsa świń i dzików na użytek własny. 

 1 kontrola zakładu w zakresie identyfikowalności mięsa dzików, 

produktów mięsnych z takiego mięsa oraz powstających podczas produkcji 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 1 kontrola w zakresie poprawności zatwierdzenia zakładów przez PLW. 

 1 kontrola w zakresie realizacji procedury względem podmiotu 

ubiegającego się o uzyskanie uprawnień do wywozu produktów pochodzenia 

zwierzęcego na rynki państw trzecich.  

 10 kontroli w zakresie nadzoru PLW nad podmiotami. 

Wyniki i ocena z przeprowadzonych kontroli Powiatowych Lekarzy 

Weterynarii województwa podkarpackiego w 2018r. będą wykorzystywane, 

jako jeden z elementów w sporządzaniu planu kontroli na rok 2019r. w oparciu 

o analizę ryzyka oraz wynikających z niej zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa 

żywności pochodzenia zwierzęcego.  



Informacja na temat wyników kontroli przeprowadzonych w roku 2018, 

przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. farmacji. 

 

W 2018 roku – łącznie przeprowadzono 84 kontrole, w tym: 

• Kontrole w zakładach leczniczych dla zwierząt (50): 30 okresowych, 6 

doraźnych, 14 sprawdzających. 

• Kontrole w sklepach zoologicznych (32): 30 okresowych, 1 doraźna, 1 

sprawdzająca, 

• Kontrole w Hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych: 2 okresowe 

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE PODCZAS KONTROLI ZAKŁADÓW 

LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT 

• nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji lekarsko 

weterynaryjnej (5 przypadków) – np. niedokładne wypełnianie książki leczenia 

zwierząt, nieprawidłowa numeracji dokumentów, brak archiwizacji 

elektronicznej książki leczenia małych zwierząt; 

• błędy w prowadzeniu dokumentacji obrotu detalicznego (6 przypadków), 

np. nieuwzględnienie w dokumentacji wszystkich produktów leczniczych 

weterynaryjnych, brak archiwizacji dokumentacji prowadzonej elektronicznie; 

• nieprawidłowości związane ze stosowaniem premiksów leczniczych 

bezpośrednio u zwierząt gospodarskich. 

Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości był każdorazowo nakaz ich 

usunięcia, w dziewięciu przypadkach wydano decyzje administracyjne, 

w sześciu zalecenia pokontrolne. Nie kierowano spraw do Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej ani do organów ścigania. Zaistniała konieczność 

przeprowadzania 6 kontroli doraźnych w zakładach leczniczych 

weterynaryjnych nieprzewidzianych w planie kontroli. 

Kontroli w ramach nadzoru farmaceutycznego podlegają także podmioty 

prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi 

wydawanymi bez przepisu lekarza, najczęściej są to sklepy zoologiczne. Takich 

podmiotów w ubiegłym roku skontrolowano 31, przy czym jedna z kontroli była 

kontrolą doraźną podczas której wykazano nieprawidłowość dotycząca zakupu 

przez podmiot produktów leczniczych weterynaryjnych w podmiocie nie 



będącym hurtownią farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych. 

Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie ww. 

nieprawidłowości. 

 


